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Um dos textos fundamental's de Max Weber, que

influenciou e ainda influencia todos os pensadores

modernos signicativos, “A genese do capitalismo

moderno” fundamenta sua tese da formagao do

mundo capitalista, tragando urn amplo panorama

histdrico, que vai das culturas milenares da China

e da India ate a sociedade industrial do seculo XIX.

Dotado de grande erudigao, Weber aponta e dis-

cute os aspectos culturais que levaram ao sistema

fundado no capital: a organizagao das cidades, os

sentidos da etica religiosa, a moral judaica, a refor-

ma protestante, as condigoes historicas da Revolu-

gao Industrial. Neste livro o leitor tambem conhecera

o conceito de desencantamento do mundo
,
base

para a compreensao weberiana do racionalismo oci-

dental e, nele, da constituigao do capitalismo.

Jesse Souza, doutor em sociologia pela Universidade de Heidel-

borg, Alemanha, e professor titular de sociologia da Universidade

I edoral de Juiz de Fora (MG), apresenta e comenta esse texto

primoroso de Weber e esclarece suas principais dificuldades.
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D
epois de muito tempo sem le-

cionar, Max Weber transferiu-se

em 1918 para a Universidade

de Munique, onde ministrou varias pales-

tras e duas de suas conferences mais

famosas, sobre ciencia e polltica. Uma

delas foi este “A genese do capitalismo

moderno”, em que o pensador alemao

percorre a historia e a cultura das civili-

zapoes para identificar, discutir e expor

de modo conciso e claro os aspectos

que contribuiram para a constituipao do

mundo capitalista que conhecemos. Tra-

ta-se, assim, de um excelente resumo do

pensamento weberiano sobre a raciona-

lizapao religiosa, jurldica, polltica e eco-

nomica que levou a formapao do peculiar

racionalismo do Ocidente.

Weber entende que o modo como a

racionalidade (outro de seus conceitos

fundamentals) se define em cada socie-

dade depende da sua matriz de civiliza-

pSo. Dessa racionalidade ocidental, mar-

cada pela logica da relapao meio-fim,
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Apresentagao

Q mundo desencantado

M ax Weber e, muito provavelmente, o autor mais influente e mais conhe-

cido no ambito das ciencias sociais contemporaneas. Tambem no direito ^
e na economia seus trabalhos possuem significativa penetragao. Essa posigao

singular se deve a uma serie de fatores. Um deles e o conhecimento enciclo-

pedico do autor e seu interesse multifacetado, que o animou a escrever sobre ^
praticamente todas as areas das ciencias humanas. Mas a razao principal tem

a ver com sua leitura da genese e da singularidade daquilo que ele chamava,

referindo-se a peculiaridade do Ocidente como matriz cultural singular, de ^
“racionalismo ocidental”.

:

A leitura weberiana acerca da especificidade do Ocidente e de seu “racio-

nalismo” em todas as dimensoes, e, hoje em dia, a leitura dominante, seja na

dimensao da reflexao metodica, seja tambem, ao menos em grande medida, na

dimensao do senso comum e da midia “cultivados”. Nao existe praticamente

nenhum pensador moderno significativo nas ciencias sociais que nao seja, em

alguma medida - e muito freqtientemente de maneira decisiva -, influenciado

pelas teses e ideias de Weber. Tambem a autopercepgao do Ocidente “cultivado”

e marcada pelas ideias weberianas acerca dos motivos e pressupostos da singu-
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laridade do Ocidente como cultura especifica. O pensamento latino-america-

no, e muito especialmente o pensamento social brasileiro 1

, tem em Max Weber

sua inspiraqao principal.

Um primeiro esclarecimento, no entanto, que se impoe, e aquele relati-

ve aos sentidos dos conceitos-chave da sociologia weberiana: racionalidade,

racionaliza^ao e racionalismo. Esse passo e fundamental para que possamos

compreender, sem ambigiiidades, o que Weber queria dizer, por exemplo, com
a singularidade do “racionalismo ocidental”. Racionalismo significa a forma,

culturalmente singular, como uma civilizaqao especifica, e por extensao tam-

bem os individuos que constituem sua maneira de pensar e agir a partir desses

modelos culturais, interpretam o mundo.

A triparti^ao kantiana das dimensoes da experiencia humana entre tres

esferas ou mundos - o mundo objetivo, isto e, a realidade exterior; o mundo
social, que se refere a dimensao da vida em comum, a qual compartilhamos

com os outros; o mundo subjetivo, aquele ao qual temos acesso privilegiado

- pode nos ajudar a definir o que significa “racionalismo cultural” para Weber.

Racionalismo seria, nesse sentido, o modo sempre especifico e variavel como
cada civilizaqao particular constitui sua matriz cultural peculiar - que definira,

por sua vez, como cada um de seus membros ira perceber e agir no mundo em
todas as tres dimensoes possfveis de aqao.

Isso significa, antes de tudo, que nao existe definiqao “universal” possivel

acerca do que e “racional” ou do que seja “racionalidade”. Para Max Weber, ra-

cionalidade e racional sao sempre conceitos que se referem a uma matriz cul-

tural especifica. O que e “racional” so pode ser medido em rela^ao a um racio-

nalismo peculiar. Seguindo esse pressuposto, podemos tambem afirmar que

nao existe uma defini^ao universal e valida para todas as culturas e civiliza^oes

especificas acerca do que seja o ser humano e de como suas necessidades de-

vam ser interpretadas.

1. Wernf.ck Vianna. Max Weber e a interpretaejao do Brasil. In: Souza, Jesse (Org.). O malandro e o protestante.

Brasilia: Editora da UnB, 1999,

A GENESE DO CAP1TALISMO MODERN!)

Cada civilizaqao particular “cria” sua propria defini^ao do que e e para que

serve um “ser humano”. A “humanidade”, desse modo, e sempre definida de

modo particular. Existem tantas maneiras diferentes de interpretar a “huma-

nidade” dos seres humanos, que definem um modo especifico de sentir e de

agir em todas as suas dimensoes da vida, quanto existem culturas ou matrizes

civilizacionais distintas.

O modo como a racionalidade e definida em cada sociedade depende, des-

se modo, da matriz civilizacional a qual essa sociedade particular pertence.

Em relac^ao a civiliza^ao ocidental moderna, Weber definira seu racionalismo

especifico como o “racionalismo da domina^ao do mundo”. Esse racionalismo

difere de modo profundo, por exemplo, dos racionalismos da “fuga do mun-

do”, tipico da sociedade de castas hindu, ou do racionalismo da “acomoda^ao

ao mundo” tipico da sociedade tradicional chinesa.

O racionalismo da dominaqao do mundo sera definido por uma “atitude

instrumental” em rela^ao as tres dimensoes da a<;ao humana ja citadas. O ho-

mem ocidental moderno tende a perceber o mundo exterior, em sua dimensao

natural; o mundo social, que compartilha com os outros; e seu proprio mundo
subjetivo interno, ao qual tem acesso privilegiado, como dimensoes “coisifica-

das”, como meros “meios” para a consecu^ao de fins heteronomos como poder

e dinheiro. Assim, a natureza externa vai ser percebida como algo a ser explo-

rado pelo homem e nao como algo que possua valor em si.

Tambem o “outro”, o ser humano com o qual convivemos, sera interpretado

instrumentalmente como “competidor” a ser vencido na luta social por recur-

sos escassos e nao como “irmao” a ser ajudado, como na etica crista medieval.

Finalmente, nossas proprias necessidades e emo^oes serao “colonizadas” e ins-

trumentalizadas para a consecu^ao de fins heteronomos.

E por conta dessa definiqao peculiar de “racionalismo” que a “racionalidade”

ocidental sera marcada pela logica instrumental da relaqao meio-fim. Como
os fins ja estao dados - a busca de lucro no ambito do mercado capitalista, por

exemplo nos, individuos ocidentais, so podemos ser “racionais” se calcular-

mos e compreendermos como o mercado funciona, para melhor nos adaptar a
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suas demandas. E desse modo que a “aqao racional” e a “racionalidade” sao de-

pendentes do tipo de “racionalismo” dominante em dada cultura peculiar.

O diagnostic acerca do racionalismo espedfico que a civiliza^ao ocidental

constitui e portanto ambiguo para Max Weber. Ele reconhece que, na dimensao
material da produ^ao e da distribui^ao de ric]uezas, o Ocidente nao tern com-
petidor; assim, a expansao de seu racionalismo peculiar para todo o globo seria

apenas uma questao de tempo. A dimensao material da vida nao possui apenas

significa^ao economica mas tambem militar, politica, cultural e simbolica, o

que explica a dominancia inconteste do Ocidente no mundo atual.

Mas o racionalismo ocidental e tambem ambiguo. Weber fala dos “homens
do prazer sem cora<;ao , no sentido de uma rela^ao externa com os valores dos

sentimentos e das emo^oes, e dos “especialistas sem espirito”, no sentido de
homens que entendem tudo de seu reduzido campo de a<;ao e nada sobre o

mundo mais amplo e sua logica, como os tipos sociais mais tipicos do mundo
modern o. A riqueza material e contraposta a pobreza emocional e intelectual

como duas faces da mesma moeda. 2 Ao mesmo tempo, o mercado competitivo

capitalista e o Estado racional centralizado sao percebidos como institutes

cuja eficiencia e “racionalidade” nao teriam igual.

Essas duas visoes da percep^ao weberiana da peculiaridade ocidental ins-

piraram leituras divergentes de sua obra: uma versao apologetica do Ociden-
te, consubstanciada numa percepqao liberal (e neo-liberal, nos dias de hoje),

na qual a virtude economica e material ganha proeminencia, e uma versao
‘ critica” que inspiraria, por exemplo, os trabalhos posteriores da assim chama-
da “escola de Frankfurt”, uma das tradi^oes de pensamento critico mais im-
portantes do seculo xx. Foi precisamente a riqueza e a propria ambigiiidade

da interpreta^ao weberiana do Ocidente o principal fator responsavel por sua

influencia tao profunda no pensamento que se lhe seguiu.

Como foi que Weber construiu sua leitura peculiar do racionalismo oci-

dental? E comum lembrar a importancia de seus estudos de sociologia da reli-

2. Weber, Max. A etica protestante e o espirito do capitalismo. Sao Paulo: Companhia das Letras, 2004,

giao, nesse particular. E sem duvida uma afirma^ao verdadeira, mas nao vinga

se nao a qualificarmos com cuidado. Ainda se pensa que Weber seria uma es-

pecie de antipoda de Karl Marx, e que, contra a leitura “economicista” do Oci-

dente moderno deste ultimo, teria proposto uma leitura “idealista” a partir da

dominancia da variavel religiosa.

Nada mais longe da verdade. A importancia da variavel religiosa na cons-

titui^ao do racionalismo ocidental em Max Weber e heuristica. Como todas as

sociedades tradicionais eram sociedades dominadas por uma visao religiosa

do mundo, em que a religiao era a instancia que produzia “sentido” em todas

as suas dimensoes, a passagem “espontanea” para uma sociedade de tipo se-

cular e moderno haveria de ter raizes religiosas.3 A leitura de Weber sobre a

etica protestante e o texto-chave de sua interpreta^ao do Ocidente. £ nesse

texto que Weber elabora sua visao do “paradoxo das consequencias” tipico da

etica protestante, ao mostrar uma etica religiosa que condena a si mesma e

cria (sem ter tido obviamente essa inten^ao) as condi^oes do mundo secular,

dominado agora pelo mercado competitivo e pelo Estado racional centrali-

zado. Mas isso nada tern a ver com o “peso causal” da variavel religiosa. Weber

nao esta dizendo que a religiao foi mais importante do que os outros fatores

economicos, politicos, juridicos etc. para a constitui^ao do mundo moderno

que nos conhecemos. O que ele quis dizer foi que, para melhor “compreen-

dermos” a passagem da sociedade tradicional para a moderna, no Ocidente,

precisamos compreender primeiro como a racional iza^ao religiosa ocidental

cria as precondi<;6es de sua propria morte, ao menos como unica instancia

produtora de sentido, e cria as condi<;6es “simbolicas” para o surgimento da

sociedade secular.

Se o peso da racionalizatpao religiosa no Ocidente esta consubstanciado na

doutrina protestante ascetica, cujos estimulos praticos a conduta implicavam

um ascetismo intramundano de transforma^ao do mundo, acarretando com

3. Talcott Parsons defende esse argumento no capi'tulo dedicado a Weber no seu hoje classico The structure oj

social action. New York: The Free Press, 1968.
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isso a necessidade de conhecer e de dominar esse mundo de maneira nao-reli-

giosa e secular, existe tambem uma serie de outras “revolu^oes parciais”, em ou-

1 1 as esferas da vida, sem as quais o mundo como hoje o conhecemos nao teria

existido. Alem da religiao, Weber enfatiza, dentre outros fatores, a importancia

da cidade ocidental e de sua forma de sociabilidade e de organizac^ao politics

revolucionarias; tambem a racionaliza^ao juridica em dire^ao ao direito formal

e previsivel que assegura a possibilidade da sociedade moderna regulada por

contratos; o desenvolvimento da tecnologia e dos modos de produ<;ao econo

-

mica que permitiram o capitalismo moderno e o desenvolvimento do Estado

racional e centralizado moderno.

O texto que ora e apresentado ao leitor pode ser compreendido como um
excepcional resumo, abrangendo a leitura weberiana da racionaliza^ao religio-

sa, juridica, politics e economica que levaram a forma^ao do Ocidente como

um racionalismo peculiar, e expondo de modo conciso e comparativamente

muito claro todos os fatores importantes para a constitui^ao do mundo mo-

derno como hoje o conhecemos.

Jesse Souza

A genese do capitalismo moderno*

1. Conceito e precondipes do capitalismo

C
apitalismo existe la onde a cobertura das necessi-

dades de um grupo humano, mediante atividades

industrials e comerciais, realize-se pelo caminho

do empreendimento, nao importando a necessidade. A

empresa capitalista racional, em particular, e uma em-

presa com computo de capitais, ou seja, uma empresa

industrial ou comercial que controla sua rentabilidade

com o auxilio de calculos, da contabilidade moderna e

da elabora^ao de balan^os (exigido, em primeiro lugar,

pelo teorico holandes Simon Stevin, em 1608). Natural-

mente, uma economia particular pode apresentar orien-

A id6ia expressa aqui se

refere ao falo de que o ca-

pitalismo representa a ge-

neralizapao do atendimen-

to de necessidades, sejam

elas materiais ou ideais, por

meio da empresa capitalis-

ta, com suas caracteristicas

de Ccilculo e administrapao

racional.

* Weber, Max. Die Entstehung des modernen Kapitalismus. In: Wirtschaftsges-

chichte: Abriss der universalen Sozial-und Wirtschaftsgechcichte. 4-ed. Berlim:

Duncker & Humblot, 1981. p. 238-315. (Veja nas paginas 17 e 18 a bibliografia con-

sultada pelo autor, que era apresentada na abcrtura do texto.)
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ta^oes capitalistas em proporqoes muito diversas. Partes

da cobertura de necessidades podem ser organizadas de

modo capitalista e outras de modo nao-capitalista - por

exemplo, de modo artesanal ou feudal. Assim, Genova

fez cobrir uma parte de suas necessidades estatais - as

atividades de guerra - pela via capitalista, por meio das

sociedades anonimas. 1 No Imperio Romano, foram os

funcionarios publicos os responsaveis pelo abastecimen-

to da popula(;ao da capital. Tais funcionarios dispunham,

para essa finalidade, alem de subalternos, do servi^o de

sociedades de transporte, de modo que havia uma com-

binaqao entre organiza<;ao da administra^ao publica e

organiza^ao do servi^o publico por intermedio de obri-

ga^oes estatais.
2 Hoje em dia, em oposiipao a maior parte

do passado, nossas necessidades cotidianas sao cobertas

de modo capitalista, e as politicas, em contrapartida, o

sao pelo servii^o publico (mediante o cumprimento de

deveres de cidadao: obriga<;ao de prestar servi<;o militar,

obriga^ao de prestar servi(;o de jurado etc.). Toda uma
epoca, no entanto, so pode ser qualificada como tipica-

1. Cf. p. 22.8. [F.sta remissao, como as demais, seguem o original alemao e refe-

rem-se aele.]

2. O tcrmo quc aparece aqui no texto original e leiturgisch, termo nao exislenle

no lexico alemao e cunhado pelo proprio autor para designar um tipo peculiar

de organizapao de services publicos. No lexico alemao existe liturgisch, com a

mesma aceppao de “liturgico” em portugues. Esses termos derivam da raiz eti-

mologica grega leilurgos, significant, na epoca, “servidor publico”. A partir dai,

restringe-se o significado, nos idiomas europeus atuais, para o campo do “servipo

rcligioso”, Weber re-etimologizou o termo fonetica e semantieamenle, para de-

signar um tipo de servipo publico que o Estado impoe a entidades ou pessoas

sob condicoes que ele proprio dita. Seria uma “tercerizapao” coerciva de servipos

publicos sob condipoes impostas, servipos de indole economica, mas tambem,
por exemplo, o servipo militar obrigatorio, que Weber igualmente qualifica como
service “leiturgico”. (N. do T.)

mente capitalista quando, na cobertura das necessidades,

predominar uma orienta<;ao capitalista de maneira que,

fosse tal orienta^ao abstraida da organiza^ao, a cobertura

das necessidades entraria, de modo geral, em colapso.

Embora encontremos capitalismo em diversas for-

mas em todos os periodos da historia, a cobertura das

necessidades cotidianas por meios capitalistas e pecu-

liar apenas ao Ocidente, e ali tambem isso e a realidade

normal apenas desde a segunda metade do seculo xix.

As antecipa^oes capitalistas encontradas em seculos an-

teriores nao passam de desenvolvimentos precursores, e

e possivel tentar eliminar os poucos casos de empresas

capitalistas do seculo xvi sem que o quadro geral sofra

mudan^as radicais.

A precondi<;ao mais geral para a existencia desse ca-

pitalismo moderno e a contabilidade racional dos ca-

pitais como norma para todas as grandes empresas in-

dustrials ou comerciais ocupadas com a cobertura das

necessidades cotidianas. As precondi<;6es desta, por sua

vez, sao:

1. apropria^ao de todos os meios materials de produ-

^ao (terra, aparelhos, maquinas, ferramentas etc.)

como propriedade livre por empresas industrials ou

comerciais privadas e autonomas, Trata-se de um fe-

nomeno apenas conhecido em nossos tempos; so-

mente o exercito constitui exce^ao em toda parte;

2 . liberdade de mercado, isto e, liberdade do mercado

de restri^oes irracionais da circula^o de mercado-

ria; tais restri<;6es podem a) ser de natureza estamen-

tal, quando pela condi<^ao estamental prescreve-se

As antecipapoes as quais

Weber se refere remetem

a um som-numero de ins-

tituipoes e praticas econd-

micas, como a sociedade

por apoes ou a constitui-

pao de sislemas bancarios,

que ganham sua importan-

cia, como hoje a conhece-

mos, apenas quando o ca-

pitalismo e seus pressupos-

tos, estudados em detalhe

por Weber no presente tex-

to, se generaliza.

A seguir serao explicadas

e enumeradas as precondi-

poes do capitalismo genera-

lizado e maduro.
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um determinado modo de viver ou quando o con-

sumo e padronizado com respeito a essa condiqao;

ou podem b) existir devido a monopolios estamen-

tais. Quando, por exemplo, o individuo pertencente

ao estamento dos burgueses (habitantes dos burgos/

cidades) nao podia possuir nenhuma propriedade

senhorial de cavaleiro; ou quando o cavaleiro ou la-

vrador, por sua parte, nao podiam exercer nenhuma
atividade de industria ou comercio; quando, portan-

to, nao existe nenhum mercado livre, nem de traba-

lho nem de bens;

3. tecnica racional, ou seja, maximamente calculavel

e, por conseguinte, mecanizada, tanto da produ^ao

quanto do transporte, nao somente dos custos de

produ^ao como tambem dos custos de movimenta-

$ao dos bens;

4. direito racional, isto e, calculavel. A economia capi-

talista, para operar de modo racional, precisa poder

confiar num judiciario e numa administra^ao calcu-

laveis. Isso nao estava garantido nem nos tempos da

polis helenica, nem nos Estados patrimoniais da Asia,

nem nos ocidentais ate a dinastia dos Stuarts. A jus-

tly particular dos reis, com suas concessoes de mer-

ces, trazia constantemente perturbaqoes para os cal-

culos da vida economica; portanto, a frase “O Banco

da Inglaterra apenas cabe numa republica, nao numa
monarquia” (cf. p. 232) corresponds as circunstan-

cias do tempo;

5. trabalho livre, 0 que significa haver pessoas que nao

somente estao em condi^oes juridicas, mas que tam-

bem se veem obrigadas a vender livremente sua for<;a
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de trabalho no mercado. Constitui condi^ao contra-

ditoria a natureza do capitalismo, e impossibilita seu

desdobramento, a falta de tal camada despossuida - e

portanto obrigada a vender sua capacidade de traba-

lho - e, igualmente, quando existe somente trabalho

nao-livre. Apenas na base do trabalho livre pode ha-

ver calculo racional de capitais, ou seja, quando, de-

vido a existencia de trabalhadores que se oferecem

formalmente de modo voluntario - mas de fato com-

pelidos pelo chicote da fome -, e possivel calcular

previa e exatamente os custos dos produtos com base

em unidades de tarefas;

6. comercializa^ao da economia, pela qual se entende

o uso generalizado da forma de titulos de valor para Titulos de propriedade ne-

direitos de participa^ao em empresas e, igualmente,
Jj

ociados na Boisa ou utihza-

1 1 ' 1 ° dos como garantia em ope-

para direitos patrimoniais. Resumindo: a possibili- ragoes banecirias.

dade de orientar a cobertura das necessidades exclu-

sivamente visando oportunidades de mercado e ren-

tabilidade. Juntando-se a comercializa^ao as outras

caracteristicas do capitalismo, aumenta a importan-
Esses titulos, como, aque-

cia de outro elemento ainda nao mencionado, a es- ies negociados na Boisa de

peculacao. No entanto, esta somente pode ganhar Valores
’

re Presentam um
^ enorme aumento da liquidez

tal importancia a partir do momento em que bens do ativo de empresas eco-

patrimoniais assumem a forma de titulos de valor
n6micas - A P ar,ir deles

>
lan -

to a associagao de empreen-

transferiveis. dimentos como a captagao

de recursos ganham possibi-

lidades e velocidade inaudi-

Bibliografia consultada: J. A. Hobson. Evolution of modern capitalism. 2.ed. tas. A especulagao com es-

Londres: 1906; L. Brantano. Die Anfdnge des modernen Kapitalismus. Munique: ses titulos refere-se a valo-

1916; W. Sombart. Der moderne Kapitalismus (cf. p. xxi); G. Schmoller. Die rizagao esperada no futuro,

geschichtliche Entwicklung der Unternehmung, /ahrbuch fiir Gesetzgebung
,

a qual pode ou nao aconte-

Verwaltung und Voikswirtschaft xiv-xvii (1890-1893); P. Mantoux. La revolution cer, sendo o risco, precisa-

industrielle au 18. siecle. Paris: 1905; R. Heynen. Zur Entstehung des Kapitalismus mente, a singularidade des-

in Venedig. Stuttgart: 1905; J. S. Lewinski. Devolution industrielle de la Belgique. > se tipo de negocio.
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2, Os fatos externos da evolugao do capitalismo

C
omercializa^ao significa, por urn lado, a criaqao de

titulos de participa^ao em erapresas; por outro, de

titulos de renda, especialmente em forma de titu-

los de dividas publicas e titulos hipotecarios.

Essa evoluqao somente surgiu no Ocidente. Contu-

do, encontram-se precursores na Antigiiidade, nas socie-

dades anonimas em comandita dos publicani romanos,

que, por intermedio de a^oes, partilhavam seus lucros

com o publico. Tal fenomeno permaneceu fato isolado

e insignificante para o modo rornano da cobertura das

necessidades. Mesmo se nao tivesse existido, a economia

romana nao ofereceria um quadro diferente.

Para a economia moderna, a emissao de titulos de

valor e o meio de aprovisionamento racional de capital.

Nesse contexto enquadra-se sobretudo a sociedade ano-

nima3
, e esta possui dois pontos de partida diferentes.

Por um lado, capital em apoes pode ser juntado para

fins de antecipaqao de receitas: o poder politico deseja

> Bruxelas; 1911; A. Toynbee. Lectures on the industrial revolution of the 39. cen-

tury in England. Londres: 1884 e segs.; W. Sombart. Die deutsche Volkswirtschaft

ini 19. Jahrhundert. 3.ed. Berlim 19x3, zed., 1927; [Jakob Strieder. Zur Genesis des

modernen Kapitalismus. Forschungen zur Entstehung der grojien biirgerlichen

Kapitalvermogen am Ausgang des Mittelalters und zu Reginn der Neuzeit. i.ed.

Munique: 1904; 2.ed. 1935; R. H. Tawney. Religion and the Rise of Capitalism.

Londres: 1926. With a Preface, Nova York: 1937, -W.]

3. Cf. W. Sombart. Der moderne Kapitalismus. 11, 139SS; J. Strieder. Studien zur

Geschichte kapitalistischer Organisationsformen. Karlelle, Monopole und Aktien-

gesellschaften im Mittelalter und zu Beginn der Neuzei., Munique e Leipzig: 1914,

2.ed. 1925; L. Klein. The Mesta. A study in Spanish economic history, 1273-1836.

Cambridge: 1920; J. e S. Davis, Essays in the earlier history ofAmerican corpora-

tions. 2 vol. Cambridge (Harvard): 1917.
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estar em conduces de dispor de um determinado rendi-

mento de capital ou quer saber com qual rendimento ha

de contar, se cede essas receitas, e a sociedade anonima

as compra ou arrenda. A Casa di S. Giorgio em Genova

e o exemplo mais conspicuo para tal opera^ao financei-

ra; logo depois, figuram os titulos de renda das cidades

alemas e os titulos emitidos pelos almoxarifados, parti-

cularmente em Flandres. Esse sistema significa que, em

lugar da situa^ao originaria, na qual as necessidades ex-

traordinarias do Estado eram cobertas por emprestimos

obrigatorios tornados dos donos de propriedades, na

maioria das vezes sem juros e muitas vezes nunca res-

tituidos, emitem-se agora titulos de dividas que apelam

para o interesse voluntario dos participantes em obter

renda. Torna-se entao um negocio, para os donos de pro-

priedades, o fato de o Estado entrar em guerra. Empres-

timos de guerra, com juros altos, eram desconhecidos na

Antigiiidade. Quando os suditos nao estavain em condi-

q5es de proporcionar os recursos necessarios, o Estado

tinha de se dirigir a um financista que, para compensar

seus adianlamentos, era remetido aos despojos de guer-

ra; quando a guerra terminava ao desfavor daquele Es-

tado, tambem seu dinheiro estava perdido. A capta^ao

de recursos para fins estatais, e sobretudo para fins de

financiamento de guerras, mediante o apelo ao interesse

geral de obter rendas, e uma cria^ao que surge apenas na

Tdade Media, principalmente nas cidades.

Outro modo de associa<;ao, economicamente mais

importante, e aquela realizada para fins de financiamen-

to de empreendimentos comerciais - ainda que o de-

senvolvimento, ate a forma atualmente mais comum a
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nos para fins de produzir renda - a comentada socieda-

de anonima acontecesse apenas paulatinamente desde

esse ponto de partida. Em primeiro lugar, ha de se distin-

guir dois tipos de tais organ iza<;oes: empreendimentos

de grande porte de carater interlocal, que superam os re-

cursos de uma unica casa comercial, e empreendimentos

coloniais internacionais.

Para empreendimentos interlocais que nao podiam

ser financiados por empresarios singulares, e tipico o fi-

nanciamento por associates, sobretudo pelas cidades

nos seculos xv e xvi. Em parte, elas mesmas promoviam

um comercio interlocal. Todavia, para a historia econo-

mica e mais importante outro caso, no qual a cidade se

dirige ao publico e o deixa participar de um empreendi-

mento comercial por ela organ izado, como acontecia em
proposes consideraveis. Quando a cidade apglava a ini-

ciativa privada, exercia-se uma pressao sobre a sociedade

em forma^ao para admitir qualquer cidadao; portanto,

o volume de capital em a<;6es era ilimitado. Freqiiente-

mente o pagamento unico de capital nao era suficiente

e exigiam-se pagamentos suplementares, ao passo que

hoje em dia a responsabilidade do acionista se limita a

sua cota-parte. Muitas vezes a cidade prescrevia um li-

mite maximo de participate, afimde que todos os cida-

daos pudessem participar; em certas ocasioes, a partici-

pate era regulamentada agrupando-se os cidadaos em
classes de imposto patrimonial ou classes patrimoniais,

reservando-se a cada classe uma determinada parte das

subscribes admitidas. Ao contrario da sociedade anoni-

ma moderna, os investimentos, nao raras vezes, eram re-

vogaveis. Em contrapartida, a cota-parte individual nao
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era livremente transferivel de modo simples. Portanto,

todo esse empreendimento era uma sociedade anonima

em estado apenas embrionario.

As autoridades exerciam controle sobre a gestao dos

negocios. Nessa forma da assim chamada “sociedade re-

gulamentada” organizava-se principalmente o comercio

de ferro (segundo Steier) e ocasionalmente tambem o

comercio de tecidos (como em Iglau). Em conseqiiencia

da estrutura descrita dessas sociedades, advinham a falta

de capital fixo, a semelhan^a com o sindicato, a falta de

um calculo de capital no sentido atual. Os participantes

nao eram somente comerciantes, mas tambem duques,

professores, cortesaos, enfim, o “publico” no sentido pro-

prio, que participava de bom grado e com muito exito. A

repartibo do dividendo acontecia de modo totalmen-

te irracional, meramente pelo produto, sem formar re-

servas de capital. Era necessaria apenas a elimina^ao do

controle pelas autoridades para que a sociedade anoni-

ma moderna ficasse pronta.

Outro estagio precursor da sociedade anonima mo-

derna sao as grandes sociedades coloniais, as mais im-

portantes das quais foram as companhias das Indias

Orientals holandesa e inglesa4
;
porem tambem essas

ainda nao representavam sociedades anonimas no sen-

4. E. ). ). van der Heyden. De ontwikkeling van de naamloose Vennotschap in

Neerland voor de codificatie. Amsterdam: 1908; S. van Brakel. De hollandsche

Handelscomagniien der l/e eeuw, s’Gravenhage: 1908; G. Cawston e A. H. Keane.

Early chartered companies. Londres: 1896; R. Muir. The making of British India

1756 to 1858. Manchester: 1915; H. Mertel. Les colonies et leurs grandes companies

commerciales. Gante: 1898; P. Bonnassieux. Lesgrandes compagnies de commerce.

Paris: 1892; J.
Cheilley-Bert. Les compagnies de colonization sous I’ancien regime.

Paris: 1898.
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tido hodierno. Para a capta^ao de capital, a Companhia
das Indias Orientals holandesa repartiu, em funqao do
ciume entre as cidades e provincias dos Estados Gerais,

suas cotas-partes entre estes, nao permitindo que uma
unica cidade comprasse e assumisse o capital sozinha;

o governo, isto e, o conjunto dos Estados, participou da
administra^ao exercendo controle porque precisava dos
navios e canhoes da companhia para suas proprias ne-

cessidades. Faltava o calculo moderno de capital, a livre

transferibilidade das aqoes, embora na realidade logo

se tenha criado um amplo comercio com elas. Em todo
caso, foram essas sociedades grandes e lucrativas as pri-

meiras a conhecer e popularizar a forma da sociedade

anonima. A partir dai, ela foi adotada por todos os Es-

tados do continente europeu em tal forma que a socie-

dade anonima regulava as condi^oes de participaqao e

a gestao dos negocios mediante um privilegio imposto
e concedido ad hoc pelo Estado, ao passo que este, em
cambio, imiscuia-se como autoridade supervisora nos
minimos detalhes do andamento dos negocios. Somen-
te no seculo xvm implantou-se o principio do balanqo e

do inventario anuais, e mesmo entao ainda eram neces-

sarias terriveis falencias para faze-los reconhecer.

Ao lado do financiamento das necessidades do Esta-

do mediante sociedades anonimas ha o financiamento
direto do Estado mediante providencias impositivas do
proprio Estado. Come^am por emprestimos obrigatorios

em troca de hipotecas e promissorias com base em ren-

das esperadas. As cidades da Idade Media proporciona-

ram-se receitas extraordinarias por intermedio de titulos

de renda com os quais hipotecaram seus bens imoveis
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e seu poder financeiro; pode-se considera-los precurso-

res dos modernos titulos consolidados, todavia com res-

tri^oes, por garantirem em parte rendas vitalicias e em

parte estarem vinculados a outros pressupostos. Alem de

meios auxiliares desse genero, a necessidade de levantar

recursos produziu as mais diversas formas ate o seculo

xvii. Assim, por exemplo, tentou o imperador Leopoldo i

tomar um “emprestimo de cavalheiro”, enviando emissa-

rios a cavalo a pedir emprestimos aos nobres. De quase

todos, porem, recebia a reposta de que deveria dirigir-se

aqueles que teriam o dinheiro.

Quando se quer entender tais meios de informa^ao

e, de modo geral, a conduta financeira da cidade alema

ainda no final da Idade Media, deve-se levar em con-

sidera^ao que naquela epoca ainda nao existia um or-

qamento ordenado.
5 A administra^ao da cidade (e do

senhor territorial) operava de semana para semana, as-

sim como hoje em dia acontece numa pequena unidade

domestica particular. Determinavam-se os gastos nova-

mente em qualquer momento, porque as receitas oscila-

vam. O que contribuiu para superar a situa^ao inconve-

niente da economia sem or^amento foi o arrendamento

de impostos .

6 Tal pratica dava certeza ao poder politico

quanto aos montantes com os quais podia contar em

cada ano e ajudava-o a organizar sua economia de gas-

tos. Desse modo, o arrendamento de impostos exercia

5. CF. L. Schonberg. Die Technik des Finanzhaushalts der deutschen Stadte im

Mittelalter. Stuttgart: 1910. Outras indicates bibliograficas em J.
Stammhammer.

Bibliographic der Finanzwissenschaft. Jena: 1903; e W. Lotz. Fimnzwissenschaft.

Tubingen: 1917, p. 30s, 2.ed. 1931.

6. Cf. sinopse em W. Sombart. Kapitalismus i. p. 628SS.
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um otimo efeito para a racionalizatpao financeira e era

aplicado ora temporariamente, ora permanenteraente

pelos Estados europeus. Tambem possibilitava a anteci-

pa^ao (desconto) de receitas estatais para fins de guerra,

e nesse respeito ganhava importancia particularmen-

te grande. A administra^ao racional do sistema fiscal

e uma conquista das cidades italianas apos a perda de

sua liberdade citadina. A signorie italiana e o primei-

ro poder politico que organiza suas finan^as de acordo

com a contabilidade comercial, embora ainda nao a du-

pla, daquela epoca .
7 A partir daf, esse sistema percorreu

um longo caminho e chegou, atraves da Borgonha, da

Franca e dos Estados dos Habsburgos, aos territorios

alemaes. Foram antes de tudo as cidades que levanta-

ram a voz em favor do ordenamento das finan^as.

Um segundo ponto de partida para uma gestao fi-

nanceira racional foi o sistema ingles do exchequer s - do

qual a palavra “cheque” ainda permanece como ultima

reminiscencia -, um dispositivo parecido com um tabu-

leiro de xadrez, mediante o qual se contabilizavam (por

falta de habilidade na opera^ao com niimeros) os pa-

gamentos estatais. No entanto, a gestao financeira nao

se realizava regularmente de modo a elaborar um or<;a-

mento que registrasse todos os gastos e receitas; reinava,

7- No entanto, vejam-se os exemplos de tempos anteriores que cita W. Sombart.

Moderner Kapitalismus n, p. 111s, seguindo G. Brambilla. Storia della ragioneria

italiana. Milao: 1901; alem de 0 . Meltzing. Das Bankhaus der Medici und seine

Vorlaufer. Jena: 1906.

8. Cf. W. Lot'/.. Das Aujkommen der Geldwirtschaft im staatlichen Haushalt. Berlim:

1908; R. L. Poole, Ike exchequer in the twelfth century. Oxford: 1912; J. K. Mitchell.

Studies in taxation under John and Henry in. New Haven: 1914; E. Lipson (cf. p.

197 nota 2) p. 509SS.
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sim, 0 sistema de caixas funcionais, o que significava que

determinadas receitas eram destinadas para determina-

dos gastos e unicamente para estes. Ha de se procurar

0 motivo para tal procedimento nas lutas entre o poder

dos principes e os estamentos. Os estamentos, desconfia-

dos do principe, acreditavam que esse era o unico meio

para garantir que o dinheiro concedido por eles nao fos-

se desperdi^ado com fins particulares do prfncipe .

9

Nos seculos xvi e xvii, associou-se como fator novo

a essas regulamenta^oes, para efeitos de racionalizatpao

da polftica financeira dos principes, a polftica mono-

polista destes ultimos. Em parte tratava-se de comer-

cio monopolista dos proprios principes; noutra parte,

de comercio concessionario monopolizado e vinculado

pelo poder politico ao pagamento de importantes pre-

mios. Oferece um exemplo a esse respeito a exploracpio

das minas de mercurio (importante para a amalgama^ao

da prata) situadas em Idria (na Carniola), constituindo

objeto de permanente regateio entre as duas linhas dos

Habsburgos e rendendo importantes lucros tanto a linha

alema quanto a espanhola .

10 Essa pratica de concessoes

monopolistas por parte dos principes, cujo primeiro es-

tagio precursor constitui a tentativa do imperador Fre-

9. Cf. W. Lot/. Finanzwissenschaft (cf. p. 244 nota 1) p. 26ss, 104SS, 121SS; E. Fournier

de Flaix. L’impdt dans les diverses civilizations. 2 vol. Paris: 1897; W. Stubbs, 7he

constitutional history of England. 2 vol. 4.ed. cap. xvu. Oxford: 1896; G. v. Below,

Die landstdndische Verfassung in Jiilich und Berg. Dusseldorf: 1885-1891; J. J.

Clamageran. Histoire de I’impdt en France. 3 v. Paris: 1867-1876; A. Vuitry. Etudes

sur le regime financier de la France avant la revolution. 2 vol. Paris: 1878-1883; R.

Stourm. Lesfinances de I’Ancicn Regime et de la Revolution. 2 vol. Paris: 1883; idem,

Bibliographic historique desfinances de la France au i8‘‘
siecle. Paris: 1895.

10. Cf. J.
Strieder. Studien zur Geschichte kapitalistischer Organisationsformen (cf.

p. 241 nota 1) p. 292SS.
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derico n de estabelecer um monopolio de cereais para

a Sicilia, foi desenvolvida de maneira mais abrangente e

sistematica pelos Stuarts na Inglaterra - porem la tam-

bem desmoronou, inclusive antes que em outras partes,

diante dos protestos do parlamento. Todas as novas in-

dustrias e oficinas do periodo dos Stuarts foram, delibe-

radamente, vinculadas a concessoes regias e providas de

privilegio monopolista. Esse tipo de privilegio rendeu

lucros consideraveis ao rei, fornecendo-lhe os recursos

para a luta contra o parlamento. Todavia, essas indus-

trias com monopolios puramente fiscais acabaram-se

quase sem exceqao apos a vitoria do parlamento. Apenas

desse fato se ve quao erroneo e querer deduzir o capi-

tal ismo ocidental especificamente moderno da polilica

monopolista dos prlncipes."

3. As primeiras grandes crises de especulagao*

R
econhecemos como pressupostos da operaqao

capitalista os seguintes fatores 12
: apropria^ao dos

meios materiais de produqao pelo empresario, li-

berdade de mercado, tecnica racional, direito racional,

n. Cf. H. Levy. Die Gmndlagen des okonomischen Liberalismus in der Geschichte

der englischen Volkswirtschaft. Jena: 1912.

* W. R - Scott. The constitution andfinance ofEnglish, Scottish and Irish Joint slock

companies to 1720. 3 vol. Cambridge: 1910-1912: C. Juglar. Des crises comerciales.

2.ed. Paris: 1889; A. Aftalion. Les crises periodiques de surproduction et leur re-

lour periodique en Francem en Angleterre el aux Etats-Unis. 1- vol. Paris: 1913; M.
von Tugan-Baranowsky. Studien zur Theorie und Geschichte der Handelskrisen
in England. Jena: 1901; M. Bouniatian. Geschichte der Handelskrisen in England.

Munique: 1908.

12. Cf. p. xxx.
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trabalho livre e, finalmente, a comercializaqao da econo-

mia. Outro elemento, associado a esses fatores, e a espe-

cula^ao. Esta assume importancia a partir do momen-

ta em que bens capitais podem ser expressos em titulos

de valor livremente transferiveis. Sua trajetoria, porem,

e caracterizada primeiramente pelas grandes crises da

vida economica por ela provocadas.

Nao se deve incluir nesse contexto a fraude das tuli-

pas na Holanda (nos anos 30 do seculo xvn), freqiien-

temente contada entre as grandes crises de especulagao.

Tulipas haviam se tornado objetos do consumo de luxo

entre os patricios enriquecidos com os negocios colo-

niais, e repentinamente alcanqaram prec^os em niveis

fantasiosos. O publico se deixou induzir a fazer lucro

sem esfor^os ate que, tao repentinamente como se cria-

ra, toda a mentira se desfez e numerosas existences fica-

ram arruinadas. Tudo isso, entretanto, nao representou

importancia para o desenvolvimento da vida economica

holandesa, pois e comum a todos os tempos que obje-

tos-joguete se tornem motivo de especulagao e, por isso,

provoquem crises. De modo diferente ha de julgar-se

a personalidade de John Law, a grande especulagao na

Franca e a especulagao na Inglaterra durante a mesma

epoca, relacionada com a exploraqao do Mar do Sul.

Na pratica financeira dos Estados grandes havia

muito tornara-se comum antecipar rendas por meio de

bonus a serem compensados mais tarde. Devido a Guer-

ra da Sucessao Espanhola, as necessidades financeiras

aumentaram extraordinariamente tanto 11a Inglaterra

como na Franca. A funda^ao do Banco da Inglaterra ser-

viu para o financiamento ingles. Na Franqa, em contra-
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partida, o Estado contraiu um volume tremendo de divi-

das insolviveis, e, quando da morte de Luis xiv, ninguem

tinha ideia de como eliminar tal situa^ao de insolvencia.

Durante a regencia, apresentou-se o escoces John Law, lJ

que acreditava haver adquirido conhecimentos com a

funda^ao do Banco da Inglaterra e que possuia sua pro-

pria teoria sobre o sistema monetario, com a qual, no en-

tanto, nao fora venturoso naquele pais bretao: ele via na

infla^ao, ou seja, no maior aumento possivel dos meios

de pagamento, o estimulo para a produ^ao.

Em 1716, Law recebeu a concessao para um banco

privado, o qual, em principio, nao se baseava em ne-

nhum fundamento especial. Apenas determinou-se que

os bilhetes de credito do Estado deveriam servir como

contribui^ao para o capital e que as notas do banco de-

veriam ser aceitas para pagamento de impostos. Em
compara<;ao, a diferen^a do Banco de Inglaterra, nao

havia nenhum piano claro com rela^ao ao caminho

pelo qual o banco devesse alcan^ar um lucro constante

e seguro e aplicatpaes liquidas de seus recursos. Baseado

nesse banco, John Law fundou a Companhia do Missis-

sipi. O financiamento da Louisiana deveria ser efetua-

do com cem milhoes de libras francesas; a companhia

aceitou como pagamento um montante igual em titulos

de divida do Estado e recebeu, em troca, o monopolio

comercial para o territorio a explorar e colonizar. Ao se

examinar os pianos de Law, observa-se que teria sido

13. Thiers. Law etson sisteme desfinances. Paris: 1858; S. Alexi. )ohn Law und sein

System. Berlim: 1885; A. W, Wiston-Glynn. ]. Law of Lawriston. Londres: 1908; P.

Bonnassieux (cf. p. 243 nota 1).
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necessario um seculo ate que a Louisiana se tornasse

rentavel, e o reembolso do capital, possivel; sobretudo,

Law acreditava realizar um empreendimento semelhan-

te ao da Companhia das Indias Orientais, mas nao repa-

rava no fato de que a Louisiana nao era, como a India,

um antigo pais de cultura, mas um deserto florestal ha-

bitado por indios.

Quando, em 1718, viu-se amea^ado pela concorrencia

perigosa de uma sociedade anonima, a qual pretendia to-

mar em arrendamento os impostos indiretos, associou a

Companhia do Mississipi com a Companhia das Indias.

Esta deveria operar o comercio com as Indias Orientais

e com a China; porem faltava o poder politico a fim de

proporcionar a Franca a participa^io no comercio com

a Asia, que a Inglaterra ja possuia. Contudo, a regencia

deixou-se induzir a colocar a regalia monetaria e o ar-

rendamento geral dos impostos nas maos de Law, o que

equivalia, portanto, a entregar-lhe o Estado inteiro sob

a condi^ao de que este lhe concederia um emprestimo

a 3%, mediante 0 qual a gigantesca divida flutuante de-

veria ser quitada. Como conseqliencia, o publico entrou

numa especula^ao frenetica. No primeiro ano, repartiu-

se um dividendo de 200%, e a cota^ao das a^oes subiu

de 500 a 9000. Tal evolu^ao pode-se somente explicar

pelo fato de que nao se especulava na baixa, pois ainda

nao havia um comercio racional de bolsa de valores. Em

1720, Law conseguiu ser nomeado controlador geral das

finan^as. Todo esse empreendimento, porem, veio rapi-

damente abaixo.

Foi em vao que o Estado prescreveu que somente era

permitido efetuar pagamentos com notas de John Law;
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foi em vao que este tentou, para mante-las, restringir ao

maximo a circulacao de metais preciosos. Foi decisivo

para a queda de Law o fato de que nem a Louisiana, nem
o comercio com as Indias Orientais ou com a China ti-

vessem rendido lucro suficiente para remunerar ao me-
nos uma fra^ao do capital. Com efeito, o banco recebe-

ra depositos, mas nao possuia nenhum recurso Ifquido

a receber para reembolsa-los. O final foi a falencia to-

tal, declarando-se o valor das notas igual a zero. A conse-

quential urn desalento do publico frances de longa du-

ra^ao. Ao mesmo tempo, porem, tornara-se popular, nao

obstante, a a^ao ao portador livremente alienavel.

Durante os mesmos anos, a Inglaterra ofercceu o

quadro de urn fenomeno paralelo, com a diferenqa de

que a evolu^ao nao tomou urn curso tao turbulento como
na Franca. Pouco tempo apos a funda$ao do Banco da

Inglaterra (em 1696), surgiu a ideia de um empreendi-

mento concorrente: o projeto de um banco territorial,

baseado na mesma ideia - como mais tarde reiteraram

propostas de profissionais agrarios alemaes - de utili-

zar, em vez de letras de cambio, o credito territorial para

a cobertura das notas bancarias. Mas esse projeto nao

se realizou porque na Inglaterra compreendeu-se muito
bem que a ele faltaria inevitavelmente toda especie de li-

quidez. No entanto, isso nao impediu que em 1711, apos a

queda do governo dos whigs, os tories seguissem por um
caminho semelhante aquele de John Law, poucos anos

antes, na Franca. A nobreza inglesa queria criar para si

um centro de poder em oposi^ao a funda^ao especifi-

camente puritana do Banco da Inglaterra; igualmente,

deveria ser apartada a imensa divida do Estado. Para tal
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I ini, fundou-se a South-Sea-Company
14

,
que efetuou im-

portantes adiantamentos ao Estado e recebeu em troca

o monopolio do comercio no Oceano Pacifico. O Ban-

co da Inglaterra nao foi suficientemente prudente para

guardar reserva quanto ao projeto, chegando a oferecer

mais do que os fundadores; foi apenas o merito dos to-

nes ,

,

que por motivos de aversao pohtica nao queriam

deixar com o banco tais oportunidades de lucro, que a

oferta dele nao tenha prevalecido.

O desenvolvimento posterior foi semelhante ao das

funda^oes de John Law. Tambem nesse caso a falencia

era inevitavel, porque o comercio no Oceano Pacifico

estava longe de render o suficiente para remunerar os

recursos adiantados. No entanto, assim como na Fran-

ca, a especula^ao ja se apoderara tempestivamente das

a(;oes. Como resultado, inumeras fortunas foram desba-

ratadas, enquanto muitos aventureiros partiam rindo. Ao

Estado, porem, fora proporcionado um alivio substancial

na carga de juros, embora obviamente nao por uma via

honrosa. Perdurava, em seu antigo esplendor, o Banco da

Inglaterra, o unico instituto linanceiro que se baseava no

desconto racional dos efeitos comerciais e, por isso, pos-

suia regularmente liquidez suficiente. Precondi^ao disso

era, ja que um efeito comercial nao significa outra coisa

senao mercadoria vendida, um giro de mercadorias de

volume suficiente e regular, como podia apresentar, na-

quela epoca, apenas um lugar como Londres.

Crises de especulaqao de natureza similar tern se re-

petido, todavia nunca mais no mesmo alcance. As pri-

!4. Cf. N. A. Brisco. Ihe economic policy ofRobert Walpole. Nova York: 1907. p- 4«s.
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Karl Marx (1818-1883),

nascido em Trier, Alemanha,

foi um dos maiores pensa-

dores do seculo XIX - e o

primeiro a perceber o capi-

talismo como um sislema

de reprodugao ampliada do

capital, eivado de contradi-

goes estruturais. A relagao

de Max Weber com o tra-

balho de Marx e complexa

e matizada, Ao mesmo tem-

po que criticava o "materia-

lismo" marxista e procura-

va alternativas a ele, Weber

lambem foi extremamen-

le influenciado pela leitura

marxista da singularidade do

capitalismo. Varios de sens

conceilos, como os tipos de

dominagao (lider, quadroad-

minislrativo, dominados), fo-

ram construidos obedecen-

do & mesma estrutura tri&di-

ca que Marx havia observa-

do na economia envolven-

do o capitalista, os meios

de produp§o e os trabalha-

dores, Gydrg Luk&cs, pen-

sador hungaro do seculo

XX, no ctessico Histdria e

consciencia de classe, une

Weber e Marx e contribui

decisivamente para o nas-

cimento e o desenvolvimen-

to do assim chamado “mar-

xismoocidental", movimento

intelectual de largo alcance

no sdculo XX, marcado pela

dupla influencia desses dois

autores fundamentals.

O Manifesto comunista re-

sume, numa linguagem dire-

ta e politicamente dramatiza-

da, o argumento marxista >

COMENTADOS

meiras crises de especulat^ao racionais somente surgi-

ram cem anos depois, apos o termino das Guerras de

Liberta^ao contra Napoleao, e desde entao tern se repe-

tido quase em ritmo regular de dez em dez anos - em
1815, 1825, 1835, 1847 etc. Eram estas as crises que Karl

Marx encontrava diante dos olhos quando proferiu, no

Manifesto comunista, a profecia do colapso do capitalis-

mo. As primeiras crises periodicas deram-se devido a

possibilidade da especula^ao e, portanto, da participa-

<;ao de interesses alheios em empreendimentos de gran-

de porte. O colapso acontecia pelo fato de c]ue, devido

a superespeculatpro, o crescimento nao precisamente da

produ^ao, mas dos meios de produ^ao, fora mais rapido

que o da demanda de bens de consumo. Em 1815, a ex-

pectativa da suspensao do Bloqueio Continental levara,

na Inglaterra, a um verdadeiro frenesi de funda^oes de

fabricas. Em razao da guerra, porem, 0 continente entra-

ra em estado de insolvencia e ja nao era capaz de absor-

ver os produtos ingleses. A crise acabou de ser superada

e o continente comei^ou a recuperar sua solvencia quan-

do, em 1825, teve inicio outra crise, dessa vez porque nao

as mercadorias, mas os meios de produ<pao haviam sido

fabricados especulativamente em um volume nunca al-

can^ado e que nao correspondia as necessidades.

O fato geral de ter sido possivel fabricar tais quanti-

dades de meios de produ<;ao baseia-se na circunstancia

de que, com o seculo xix, iniciou-se a epoca do ferro. 15 A
invenqao do processo de coquefa^ao, os altos-fornos, o

avan^o das instalai;6es de extrac^ao mineira ate profun-

15. Cf. L. Beck. Geschichte des Eisens. 5 v. Brunsvique: 1884-1903.
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didades inauditas tizeram do ferro a base para a fabri-

ca<;ao de meios de produ^ao enquanto as maquinas do

seculo xviii eram feitas de madeira. Assim, a produt;ao

foi liberada dos limites organicos dentro dos quais a na-

lureza a mantinha presa. Mas, certamente, foi so assim

tambem que as crises tornaram-se elemento imanente

da ordem economica. Crises no sentido mais amplo, de-

semprego cronico, carestia, paralisa^ao de vendas, acon-

tecimentos politicos que arrulnam toda a vida econo-

mica tern havido desde sempre e em qualquer parte. Ha,

todavia, uma diferenc^a se um lavrador chines ou japo-

nes passa fome, sabendo que a divindade nao lhe e favo-

ravel ou que os espiritos estao em desordem e portanto

a natureza nao dispensa chuva ou sol a devido tempo,

ou se uma ordem social como tal pode ser responsabi-

lizada pela crise tambem diante do ultimo trabalhador.

No primeiro caso, a orienta^ao sera procurada na reli-

giao; no ultimo caso, no entanto, a obra humana aparece

como o fator culpavel, e dai o trabalhador tirara a con-

clusao de que precisara ser modificado: sem as crises,

nunca teria nascido o socialismo racional.

> acerca da luta de clas-

ses como motor da evolu-

gao histories e, muito espe-

cialmente, como fio condu-

tor da transigao do capita-

lismo ao comunismo.

4. 0 livre comma atacadista*

N
o curso do seculo xvm, o atacadista separa-se

delinitivamente do varejista e constitui uma ca-

mada especifica do estamento mercantil, ao pas-

* Cf. a sinopse em Sombart. Kapitalismus, 11. p. 429SS; os artigos “Borsenwesen”

(R. Ehrenberg) c “Markte und Messen” (K. Rathgen) em Handworterbuch. 3.ed.

vol. in e vi,
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so que os hanseaticos, por exemplo, ainda nao represen-

tavam atacadistas tipicos.

O comercio atacadista primeiramente criou novas

formas de comercio, sendo uma delas o comercio por

venda em leilao; para o atacadista importador, e esse o

melhor meio para vender sua mercadoria tao depressa

quanto possivel e poder efetuar o pagamento ao exterior.

Forma tipica do comercio de exportaqao, e que substitui

ao mesmo tempo o comercio pelas feiras, e o comercio

de consignaqao. Consiste na remessa de mercadoria, para

fins de venda, a um terceiro, o consignatario, o qual deve

escoa-la conforme as instru^oes do consignante. Portan-

to, consignante e consignatario nao se encontram juntos

na feira, como antes os comerciantes, mas as mercado-

rias sao expedidas para fora em regime de especula^ao.

Uma precondi^ao positiva para o comercio de consigna-

«;ao e a de que deve haver uma relac^ao cambial regular

com o respeclivo local destinatario da consignaqao, uma
vez que, caso contrario, o risco da consigna^ao nao po-

dera ser assumido; precondi^ao negativa, por sua vez, e a

de que ainda nao exista um comercio a base de amostras

e, por conseguinte, a propria mercadoria a ser comprada

deva ser examinada pelo vendedor antes da compra.

Comercio de consigna^ao e, habitualmente, comercio

ultramarino; domina nos lugares em que o comerciante

nao tern liga^ao com varejistas. A evoluqao posterior le-

vou a que, ao lado do consignatario, que e comissionista

vendedor, surgisse o comissionista comprador, que ven-

de mercadorias de locais distantes sem te-las visto. A for-

ma mais antiga de tal comercio e aquela a base de amos-

tras. Nao obstante, antes do surgimento deste, ja existia
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a compra a distancia. Nesse caso, comercializavam-se

"bens mercantis”, que por tradic^ao precisavam apresen-

tar determinadas qualidades; a decisao sobre se ele de

fato as possuia competia a tribunais comerciais de arbi-

tragem. Em contrapartida, a compra a base de amostras

e uma forma especificamente moderna da venda a dis-

tancia, que na ultima parte do seculo xvm, assim como

no seculo xix, desempenhou um papel fundamental no

comercio a distancia e foi substituido somente pelo co-

mercio a base de tipos padronizados, que permite pres-

cindir em geral de uma remessa de amostras. Este pres-

supoe que determinados tipos de mercadoria estejam

definidos de modo inequivoco. Foi somente na base do

comercio por tipos padron izados, no seculo xix, que real-

mcnte tornou-se possivel a especula<;ao e o comercio em
bolsa de mercadorias.

Um estagio precursor da bolsa e a feira. Em ambas,

somente ha negocios entre comerciantes; a diferen^a

consiste na presen^a da mercadoria na feira e na repeti-

9ao periodica desse evento. Um elo intermediario entre a

bolsa e a feira e a assim chamada “feira perene”: em todos

os centros de comercio, do seculo xvi ao seculo xvm,

surgem predios que levam o nome de “bolsa”, embora co-

mercio bursatil no sentido proprio ainda nao aconte^a

nesses lugares. Isso porque a maioria dos freqiientadores

nao sao comerciantes estabelecidos no local, mas foras-

teiros que visitam a “bolsa” em fun<,:ao do vinculo desta

com a feira e porque as mercadorias estao regularmente

presentes ou representadas por amostras, pelas quais se

efetua o comercio, nao por tipos e padroes. O comercio

em bolsa desenvolveu-se primeiro na area do comercio
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de titulos de valores e especies monetarias, nao do co-

mercio de mercadorias, uma vez que titulos de valores

e especies monetarias possuem carater de tipos padro-

nizados. Somente no curso do seculo xix incluiram-se

mercadorias suscetiveis de padroniza^ao suficiente. A
novidade no comercio bursatil desenvolvido e o surgi-

mento da especulaqao racional na baixa, da venda com
o calculo de poder comprar a mercadoria prometida, ate

terminar o prazo da entrega, por um pre^o mais barato.

A falta dessa modalidade de comercio dava condi^oes

ao aparecimento de crises, como no caso da fraude das

tulipas e da Sociedade do Mississipi.

E verdade que ja antes aconteciam singularmente

vendas para entrega futura, contudo eram regularmente

proibidas porque havia receio de que alguns avantajas-

sem a compra em prejuizo do consumidor. Assim sendo,

em parte alguma podiam ser efetuadas sistematicamen-

te, como na bolsa moderna, em que a especula^ao na alta

sempre se contrapoe a especula^ao na baixa. Os primei-

ros objetos da especula^ao na baixa foram as especies

monetarias, em particular papel-moeda, notas bancdrias,

titulos estatais de renda e titulos coloniais. Com rela^ao

a esses valores, podiam haver opinioes divergentes sobre

as repercussoes de acontecimentos politicos ou a renta-

bilidade, e por isso eram objeto oportuno para o exerci-

cio da especula^ao. Em contrapartida, titulos industrials

faltam em absoluto nas listas de cota<;ao mais antigas.

Por outro lado, a especula<;ao na bolsa ganhou uma ex-

pansao gigantesca com a constru^ao das ferrovias. Fo-

ram estas as responsaveis por fornecer os titulos de valor

que realmente desenfrearam a especula^ao. No que toca
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as mercadorias que entraram no circulo da especula^ao,

no curso do seculo xix, temos primeiramente os cereais

e um numero reduzido de alguns artigos coloniais de

massa, e depois outros.

A precondi<;ao indispensavel para a forma$ao, em

tais termos, de um comercio atacadista, isto e, de um

comercio atacadista de especula<;ao, era a existencia de

uma organiza^ao suficiente de servi^os informativos e

uma organiza^ao suficiente do sistema de transportes.

Um servi^o publico de informaqao 16

,
que hoje em dia

constitui a base dos negocios de bolsa, somente se de-

senvolveu tardiamente. No seculo xvm, nao so o par-

lamento ingles guardava em segredo suas negocia^oes;

tambem as bolsas, funcionando como clubes de comer-

ciantes, agiam da mesma maneira com suas informa^oes;

temiam que a divulgaqao de informa^oes sobre pre^os

em locais externos pudesse levar a desagrados e arrui-

nar-lhes os negocios. A institui^ao dos jornais entrou ex-

tremamente tarde a servi^o do comercio. O jornal 17 nao e

um produto do capitalismo. Primeiro trazia noticias po-

liticas, mas preferivelmente noticias bizarras do mundo

inteiro. Em contrapartida, o anuncio entrou tardiamente

nos jornais, embora nunca houvesse faltado totalmen-

te e apresentasse, no inicio, carater apenas familiar. Ja o

anuncio do comerciante, para fins de melhorar as ven-

16. Coin relai^ao ao que segue, cf. P. D, Fischer e M. Aschenborn, artigo Post

no Handworterbuch vx 3
;
depois, particularmente, J. C. Hemmeon. History of

the British Post Office. Cambridge (Harvard): 1912; outras bibliografias em W.

Sombart. Kapitalismus ti. p. 364s, 396SS; e Dahhnann-Waitz (acima, p. xxi) mini.

2592SS, 6823-6825, 8925-8927, 10458-10467.

17. Cf. L. Salomon. Aligemeine Geschichte des Zeitungswesens. Leipzig: 1907; idem,

artigo Zeitungen no Handworterbuch via3
.
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das, torna-se um fenomeno regular somente no final do

seculo xviii, e precisamente naquele jornal que durante

um seculo foi o primeiro do mundo, o Times.

Listas publicas de cota^oes somente se tornaram

habituais no seculo xix, uma vez que originalmente as

bolsas eram, em toda parte, clubes fechados, o que conti-

nuaram a ser na America ate o limiar da epoca presente.

Assim, nos seculos xvii e xviii, tudo ainda dependia da

organiza^ao da correspondence postal. Desse modo, um
comercio racional a distancia sem um servi(;o postal se-

guro nao era posslvel. Tal servi^o foi realizado em parte

por guildas de comerciantes, em parte por a^ougueiros,

carreteiros etc. Finalmente, entao, aconteceu a racionali-

zaqao do transporte postal pela institui<;ao dos correios,

que coletava cartas e fechava contratos de frete a esse res-

peito com empresas de transporte. Na Alemanha, a faml-

lia von Thurn und Taxis, que possula a regalia dos cor-

reios, desempenhou um trabalho consideravel na area da

racionaliza^ao do transporte postal. Contudo, o volume

de cartas postais, particularmente de cartas comerciais,

ainda e extremamente reduzido; em 1633, foram expedi-

das, na Inglaterra inteira, um milhao de cartas, enquanto

hoje em dia um local com quatro mil habitantes ja alcan-

na o mesmo numero.

Nada mudou na organiza^ao do sistema de transpor-

tes
18

, ao menos nada fundamental, durante o tempo an-

terior ao surgimento das ferrovias. Os navios maritimos,

ainda no seculo xviii, nao alcanqavam deslocamentos

maiores que os de Veneza no final da Idade Media. En-

tretanto, aumentou seu numero e o tamanho dos navios

de guerra. Isso tambem significou um estimulo para 0

aumento, em numero e tamanho, dos navios de comer-

cio; todavia, na epoca da constru^ao de madeira, nao era

possivel responder a tal estimulo. A navegapao fluvial

melhorara gramas a constru<;ao de eclusas, mas continua-

va organizada pelo regime corporativo ate o seculo xix e,

portanto, sem passar por reformas fundamentals. Tam-

bem as conduces dos transportes por terra haviam per-

manecido como eram. Os correios nao mudaram nada a

esse respeito; somente transportavam cartas e pequenas

encomendas, porein nao se ocupavam com a produ<;ao

de grande escala. Somente a condipao das estradas me-

lhorou extraordinariamente em func^ao da construpao de

vias cal^adas, obra na qual o Estado frances (sob Sully)

ia a frente, ao passo que na Inglaterra arrendavam-se as

estradas a empresarios que, em troca, cobravam pedagio.

A eficacia dessas estradas cal^adas trouxe uma revolu-

$ao para o sistema de transportes, como nenhuma outra

inova^ao antes do surgimento das ferrovias. Quanto a

densidade do transito nas estradas rurais, nao ha com-

para^ao com a situa^ao atual. Assim, por um local pe-

queno como Liineburg passaram, em 1793, setenta mil

cavalos, enquanto, ainda em 1846, na Alemanha inteira,

de fato havia apenas quarenta mil a servipo do transpor-

te de mercadorias. Os custos do transporte por estradas

eram de dez a vinte vezes maiores que os custos do pos-

terior transporte por trem. E, em todo caso, o maximo

que rendia o transporte por estradas na Alemanha era

meio bilhao de toneladas-quilometro. Ja em 1913, expe-

diram-se 67 bilhoes pelas ferrovias.
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18. Bibliografia em Sombart, op. cit., p. 236SS e acima p. 177.
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As ferrovias representam o meio mais revolucionario

que a historia registra para a economia, nao apenas para

o transito. Todavia, dependiam do surgimento da epoca

do ferro; caso contrario, teriam se tornado e permane-

cido um brinquedo a servi^o dos principes e das cortes,

como tantas outras coisas.

5. A politica colonial do seculo XVI ate o seculo XVIII*

A
qui e o lugar para indagar a respeito da importan-

cia da conquista e exploraqao de grandes regioes

fora da Europa para a genese do capitalismo, ain-

da que apenas nos seja possivel referir os tra^os mais ca-

racteristicos da antiga politica colonial.

As conquistas coloniais dos Estados europeus rende-

ram o efeito, em todos eles, de uma gigantesca acumu-

la^ao de riquezas dentro do Velho Continente. O meio

para essa acumula^ao de riquezas e a monopolizaqao dos

produtos coloniais, das oportunidades de escoamento de

produtos para as colon ias - isto e, do direito de levar

mercadorias para as colonias e finalmente das oportu-

nidades de lucro tirado do transporte entre o pais matriz

e a colonia, tal como foi assegurado particularmente pela

Ata de Navega^ao inglesa de 1651.

* H. Merivale. Lectures on colonisation and colonies. 2.ed. Londres: 1861; H. E.

Morris. History ofcolonizationfrom earliest times to present day. 2 vol.. Londres:

1904; L. T. Belgrano. Storia coloniale dell’epoca antica, medioevale e moderna.

Florengi: 1916; H. Helps. 'Ihe Spanish conquest ofAmerica. 2.ed„ Londres: 1902;

The English people overseas. 6 vol. Londres: 1911-1914; G. B. Hertz. The old colo-

nial system. Manchester: 1905; G. L. Beer, The old colonial system 1600-1754. 2

vol. Nova York: 1912; P. Darmslaedter. Geschichte der Aufteilung und Kolonisation

Afrikas seit dem Zeitalter der Entdeckungen. 2 vol. Berlim e Leipzig: 1913-1920.
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Tal acumula^ao de riquezas foi assegurada, sem ex-

ce^ao e por todos os paises, pelo exercicio impositivo do

poder. Este podia assumir diversas formas: ou o Estado

tirava lucro imediato das colonias tomando para si o go-

verno delas, ou emprestava-as a sociedades em troca de

pagamentos. Nesse contexto, apresentam-se-nos dois ti-

pos principals da exploraqao: o tipo feudal, nas colonias

espanholas e portuguesas, e o tipo capitalista, nas holan-

desas e inglesas.

As colonias venezianas e genovesas no Levante e

aquelas dos templarios podem ser consideradas precur-

soras da forma feudal de coloniza^ao. Nos dois casos

concediam-se oportunidades para a cria^ao de rendas

patrimoniais dividindo-se as area a explorar em feudos

(encomiendas ,
cm espanhol).

As colonias capitalistas desembocaram regularmen-

te no tipo da planta^ao. A mao-de-obra foi recrutada

dos indigenas. As possibilidades de sua utilizaqao pa-

reciam ampliar-se extraordinariamente quando se ten-

tou transferir esse sistema de trabalho, com o qual havia

boas experiences na Asia e na Africa, para as regioes

transoceanicas. Revelou-se, porem, que os rndios eram

completamente ineptos para o trabalho nas planta^oes.'9

A partir dai, a importaqao de escravos negros, que se tor-

nou paulatinamente um verdadeiro comercio de imensa

extensao, i0 avanqa para as Indias Ocidentais. Tal comer-

19. Um paralelo a esse respeito constitui o fato de que os negros, durante muito

tempo, mostraram-se ineptos para o trabalho nas fabricas e para a opera^ao de

maquinas: nao raras vezes caiam em sonos catalepticos. Aqui, apresenta-se, de

forma concreta, algum exemplo de diferengas raciais na historia da economia.

20. Os agentes principals do comercio de escravos sao originalmente os ara-

bes - que, na Africa, continuant sendo ate hoje -, na Idade Media, juntamente

com judeus e genoveses, depois portugueses e franceses e finalmente ingleses,

Esse argumento, assim co-

mo a nota acerca da inca-

pacidade dos negros para

0 trabalho de fabrica, logo a

seguir, nao devem ser enca-

rados como uma expressSo

"racista" de Weber. Ele nega

k “raga” qualquer dimensSo

fundamental, em suas ani-

ses. Aqui, certamente se li-

mits a reportar “evid&ncias

empfricas" estudadas por

outros pesquisadores. Essa

"inaptidao" pode ser imedia-

tamente compreenslvel se

psnsarmos na necessidade

de disciplina e autocontro-

le que o trabalho no capita-

lismo exige. Como disciplina

e autocontrole sao produtos

de um "aprendizado cultu-

ral” especifico - aprendiza-

do esse, por sua vez, realiza-

do historicamente de modo

mais profundo pelas socie-

dades europbias - nao e de

espantar que outros povos

e “ragas" nao possuam (ain-

da que possam aprende-las

tao bem quanto um europeu

aprendeu) as mesmas habi-

lidades.
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cio efetuou-se a base de privileges para o comercio de

escravos (assientos), adquiridos por alto pre^o de paga-

mento, cujo primeiro foi outorgado aos flamengos pelo

imperador Carlos v. Os privileges para o comercio de

escravos desempenharam um papel importante nos con-

tratos internacionais ate o comedo do seculo xvm, quan-

do, no tratado de paz de Utrecht, a Inglaterra obteve o

direito, excluindo qualquer outra potencia, de abastecer

as possessoes espanholas com escravos, assumindo ao

mesmo tempo a obrigaqao de fornecer um determinado

numero minimo. Os resultados do comercio de escra-

vos foram consideraveis. Pode-se estimar que no irn'cio

do seculo xix viviam cerca de sete milhoes de escravos

nos territories coloniais europeus. Sua mortalidade era

extraordinariamente grande, atingindo os 25% ainda no

seculo xix - sendo ainda maior antes disso. De 1807 ate

1848 foram importados da Africa outros cinco milhoes

de escravos, e o numero total dos escravos exportados

dali para os territories escravistas transoceanic pode

ser equiparado ao numero de habitantes de uma grande

potencia europeia no seculo xvm. Alem dos escravos

negros, havia semi-escravos brancos (indented servants),

particularmente numerosos nas colonias norte-ameri-

canas da Inglaterra, onde, no seculo xvn, seu numero

superava o dos negros; em parte, eram delinquentes de-

portados, em parte, pobres diabos que assim deviam li-

quidar a divida da travessia ultramarina paga - que era

quase uma fortuna. 21

21. CJ. A. Sartorius von Waltershausen. Die Arbeitsverfassung der englischen

Kolonien in Nordamerika. Estrasburgo: 1894.
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O rendimento do trabalho escravo nao era pouco.

Na Inglaterra, durante o seculo xvm, e estimado de 15

a 20 libras anualmente por pessoa. Constituiam pre-

condiqoes para o rendimento do trabalho escravo a dis-

ciplina severa nas planta^oes, o consumo desapiedado

de escravos e o seguimento continuo das importances

- uma vez que os escravos nao procriavam. Resumindo:

uma economia predatoria.

A acumulaqao de riquezas, como produzida pelo

comercio colonial, possui - isso deve ser ressaltado, em

oposiqao a W. Sombart22- uma importancia pequena para

0 desenvolvimento do capitalismo moderno. E verdade

que o comercio colonial possibilitou acumulaqoes de ca-

pital nas maiores proporqoes; no entanto, em contrapar-

tida, nao fomentou a maneira especificamente ocidental

da organizanao do trabalho, uma vez que ele mesmo se

baseia na orientanao no prindpio predatorio e nao na-

quele do calculo da rentabilidade com base nas oportuni-

dades do mercado. Alem disso, sabemos que em Benga-

la, por exemplo, a guarni<;ao inglesa custava cinco vezes

o valor do pre^o de todas as mercadorias escoadas para

la. Portanto, as oportunidades de escoamento de produ-

tos oferecidas as industrias nacionais pelas colonias eram

relativamente reduzidas nas circunstancias da epoca, e o

lucro maior provinha do negocio de transporte.

O termino da forma capitalista de explora^ao das

colonias coincide com a abolinao da escravatura e esta

ocorreu apenas parcialmente por motivos morais. A uni-

ca seita crista que lutou de maneira permanente e cons-

12. Cf. W. Sombart. Der modeme Kapitalismus i. p. 149SS.

Sombart, historiador ale-

mao contemporaneo de

Weber. Alem de companhei-

ros em empreendimentos

acad&micos, os dois tam-

bem se emulavam na pro-

cura pela mais adequada in-

terpretapSo da singularida-

de do capitalismo. As criti-

cas de Weber a Sombart re-

ferem-se a insuficiente com-

preensao deste ultimo sobre

os aspectos religiosos da

btica metodica da vida ca-

pitalista e de sua exagerada

valoragao de aspectos se-

cundarios, como a influbncia

dos metais preciosos vindos

do Novo Mundo, a importan-

cia do consumo de luxo, ou

ainda do papel dos judeus

no capitalismo.
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tante contra a escravatura foi a dos quaeres23
, uma vez

que nem os calvinistas, nem os catolicos, nem alguma

outra denomina^ao defenderam conseqiiente e constan-

temente a ideia da aboli^ao. A esse respeito, tornou-se

decisiva a secessao das colonias norte-americanas. Ain-

da durante a Guerra da Independence foi proibida a es-

cravatura nas colonias do Norte; entretanto, por princi-

pios puramente democratico-politicos, porque se queria

evitar a forma^ao de grandes propriedades de plantaqoes

e, juntamente, uma aristocracia fazendeira. Entrou em
jogo tambem um momento religioso: a aversao tradi-

cional do puritanismo contra o feudalismo de qualquer

tipo. Em 1794, a Convenqao francesa declarou-se favora-

vel a aboliqao da escravatura por consideraqoes politico-

civis, apresentadas com o respectivo envoltorio ideologi-

co. 24 Em 1815, o Congresso de Viena proibiu o comercio

de escravos. O interesse da Inglaterra nesse comercio di-

minuira com a perda dos principals territorios destina-

dos ao consumo de escravos, as colonias norte-ameri-

canas. A resolu^ao do Congresso permitiu aos ingleses

reprimir 0 comercio escravista alheio e, em contrapar-

tida, exercerem eles mesmos um prospero comercio de

contrabando. Assim, foram levados por esta via, de 1807

ate 1847, cinco milhoes de pessoas da Africa para os ter-

ritorios coloniais ingleses, sob a tolerancia efetiva do go-

verno. Apenas depois da reforma parlamentar, e sob a

influencia democratico-burguesa, em 1833, a escravatu-

ra foi proibida realmente na Inglaterra e pela Inglater-

23. Cf. St. B. Weeks. The southern Quakers and slavery. Baltimore: 1898; A. Join.

Studien liber die Sozialpolitik der Quaker. Karlsruhe: 1912, p. mss.

24. Em 1802, a escravidao voltou a ser admitida nas colonias francesas.
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ra para todas as colonias, aplicando-se a proibi^ao logo,

tambem com seriedade.

A escravatura do seculo xvi ao xvm teve tao pou-

ca significance para a organiza<;ao economica europeia

como teve para a acumulaqao de riquezas dentro da Eu-

ropa. Criou um grande numero de rentistas, mas contri-

buiu apenas em medida muito escassa para incentivar o

desdobramento da forma industrial de operaqao econo-

mica e da organizatpao capitalista.

5, 0 desdobramento do modo industrial de

empreendimento economico*

N
ao e facil delimitar o conceito de fabrica. Nesse

contexto, pensamos primeiro na maquina a va-

por e na mecaniza^ao do processo de trabalho. A

maquina, porem, teve precursores: os chamados apare-

lhos, isto e, instrumentos para o trabalho que precisavam

ser operados como as proprias maquinas, so que, via de

regra, acionados por energia hidraulica. A diferen^a e

que o aparelho coloca-se a servii;o do homem, enquanto

* A. Riedler. Ober diegeschichtliche und zukiinftige Bedeutung der Technik. Berlim:

1900; O. Kammerr. Die Ursachen des technischen Fortschritts. Leipzig: 1910; idem,

Die Technik der Lastenforderung inst und jetzt. Munique: 1907; Ch. Babbage. On

the economy ofmachinery and manufactures. Londres: 1832; A. Ure. Philosophy of

manufactures. Exposition ofeconomy of the factory system of Great Britain. 2.ed.

Londres: 1835; A. Graziani. Studi sulla teoria economica delle machine. Turim:

1891; G. v. Schulze-Gaervernitz. Der Grofibetrieb: ein wirtschaftlicher und sozialer

Fortschritt. Leipzig: 1892; C. Ergang. Untersuchungen zum Maschinenproblem in

der Volkswirtschaft. Karlsruhe: 1911. K. Marx. Das Kapital. 3 vol. 1867-1894; L.

Brentano. Uber die Ursachen der heutigen sozialen Not. Leipzig: 1889. Cf., alem

disso, a sinopse detalhada em W. Sombart. Op. cit., 1, 481SS, 11, 609SS.
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Aqui, nota-se com clare-

za a influencia das iddias de

Karl Marx sobre Max Weber

em relaqao ao papel central

da apropriaqao privada dos

meios de produpao para a

definipao do capitalismo

moderno.

OMENTADOS

com as maquinas modernas ocorre o contrario. No en-

tanto, a caracteristica propriamente decisiva da fabrica

moderna nao esta nem nos instrumentos usados, nem

no tipo do processo de trabalho, e sim na apropriaqao da

oficina, dos instrumentos, da fonte de energia e da ma-

teria-prima na mao de uma unica pessoa, o empresario.

Antes do seculo xvm, tal concentra^ao ocorria apenas

em casos isolados.

Na Inglaterra, cuja a«;ao tornou-se determinante para

a evolu^ao capitalista, embora seguisse as vezes tambem

o exemplo de outros paises, como Italia, encontramos a

seguinte linha de evolu^ao. 25

1. A mais an liga fabrica verdadeira, ainda acionada com

energia hidraulica, que pode ser documentada com

certeza, e uma fabrica de seda no rio Derwent, pro-

xima a cidade de Derby, operada em virtude de uma

patente relativa a uma inven^ao que o proprietario

roubara na Italia. Naquele pais, ha tempos existia fa-

brica^ao de seda com diversas conduces de apro-

pria^ao; contudo, essa fabrica^ao atendia o consumo

de luxo e pertencia a uma epoca ainda nao carac-

teristica para o capitalismo moderno - mesmo que

seja preciso menciona-la aqui, porque os instrumen-

tos de trabalho e todo o restante estavam apropria-

dos por um unico empresario.

25. Cf. L. Darmstaedter. Handbuch zur Geschichte der Naturwissemchaften und

Technik. 2.ed. Berlim: 1908; F. M. Feldhaus. Die Technik der Vorzeit, der geschi-

chtlichen Volker und der Naturvolker. Leipzig: 1914; K. Karmarsch. Geschichte der

Technologic seit der Mitte des 18. fahrhunderts. Munique: 1872; C. Matschoft. Die

Entwicklung der Dampfmaschine. 2 vol. Berlim: 1908.
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2. A cria^ao de uma manufatura de la (em 1738, em vir-

tude de uma patente), depois da inven^ao da instala-

gao de um aparelho que, a base de energia hidraulica,

acionava cem fusos ao mesmo tempo.

3. O desenvolvimento da produt^ao semi-linho.

4. O desenvolvimento sistematico da olaria por inter-

medio de experimentos realizados em Staffordshire,

produzindo locas de barro com divisao moderna

de trabalho, utiliza^ao de energia hidraulica e com

apropriai;ao da oficina e dos instrumentos de traba-

lho pelo proprietario.

5. A fabrica^ao de papel desde o seculo xvm, que, entre-

tanto, somente recebeu um lundamento hrme com o

surgimento da burocracia e da imprensa modernas.

Entretanto, tornou-se decisiva, a fim de promover a

racionaliza^ao e a mecanizaqao do trabalho, a sorte da

manufatura de aigodao. Esta fora trazida no seculo xvir

em grande escala do continente para a Inglaterra, onde

inicialmente precisou resistir e afirmar-se contra 0 anti-

go ramo de produ^ao nacional desde 0 seculo xv, o da

la, numa luta igualmente dura como aquela da propria la

contra o linho. Os produtores de la, com todo seu poder,

chegaram a impor restri<;6es e proibi^oes para a produ-

(^ao de semi-linho, liberando-se a produ<;ao somente em

1736, gramas a Ata de Manchester. A produ^ao fabril de

artigos de aigodao foi dificultada inicialmente pelo fato

de 0 tear ter sido melhorado e aumentado, ao passo que

o fuso permaneceu em nivel medieval, de modo que nao

havia a quantidade necessaria de materia fiavel para o

tear. Uma serie de aperfei^oamentos tecnicos permitiu
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que essa rela^ao se invertesse a partir de 1769, quando
tornou-se possivel produzir - por via mecanica e com a

utiliza^ao de energia hidraulica - grandes quantidades

de fios fiaveis, todavia sem que se conseguisse processa-

los com igual rapidez na tecelagem. Tal discrepancia foi

eliminada em 1785 com a construqao do tear mecanico
por Cartwright, um dos primeiros inventores a associar

a tecnica a ciencia e a abordar o problema baseado em
ponderaqoes teoricas.

Contudo, vale ressaltar que o capitalismo nao po-

deria ter-se originado em sua forma mais caracteristica,

mesmo com essa revolu^ao no campo dos instrumentos

de trabalho, se o desenvolvimento houvesse parado nes-

se ponto. Tornaram-se decisivos para seu triunfo o car-

vao e o ferro. Sabemos que carvao de pedra ja foi utili-

zado de modo consuntivo na Idade Media, em Londres,

em Luttich e em Zwickau. 26 A esse respeito, ate no secu-

lo xviti continuou sendo determinante para a tecnica

o lato de a fundi^ao do ferro, tal qual todo tratamento

siderurgico, ser feita com carvao vegetal como combus-
tivel. A conseqiiencia foi o desmatamento da Inglaterra,

ao passo que a Alemanha acabou poupada desse destino

por, nos seculos xvn e xvm, ainda nao ter sido atingida

pelo desenvolvimento capitalista. Por toda parte, a de-

vastaqao das llorestas, em algum momento, levou a pa-

ralisa^ao do desenvolvimento industrial. A industria da
fundi^ao do ferro so se emancipou de sua dependencia
das materias organicas do reino vegetal pela utiliza^ao

do carvao de pedra.

26. Cf. acima p. 172.
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E certo que os primeiros altos-fornos ja surgem no se-

culo xv, mas eram alimentados com lenha e serviam nao

precisamente para a produqao privada, e sim para fins de

guerra e em parte para a navega^ao maritima. Alem dis-

so, foi inventada, no seculo xv, a maquina de furar ferro

para a fabricaqao de tubos de canhao. Ao mesmo tempo,

surgiram os grandes martelos pesados de ferro, com pe-

sos de ate 500 quilos, acionados com energia hidraulica,

de modo que, ao lado do tratamento do ferro fundido

com a furadeira, tambem era possivel a forja mecanica.

Por fim, surgiram, no seculo xvn, as laminadoras de um
tipo ja aparentado com 0 sentido moderno da palavra.

Durante o desenvolvimento posterior, ergueram-se ape-

nas dois problemas dificeis: o perigo do desmatamento e

a irrup^ao de agua nas minas. A primeira questao urgia

tanto mais que, ao contrario da prospera industria textil,

a industria inglesa de ferro decaira gradativamente, de

modo que, no inicio de seculo xvm, podia-se ter a im-

pressao de que chegara a seu fim. A solu^ao do proble-

ma veio com a coquefa<;ao do carvao, inventada em 1735,

e com a utiliza^ao do cocpie para a opera^ao de altos-

fornos, efetuada primeiramente em 1740 - um progres-

so ainda refor^ado pela possibilidade de aplicar-se, desde

1784, a novidade do processo de pudlagem. Ja a ameaqa

das minas foi enfrentada com a invenqao da maquina a

vapor. Primeiro, tentativas desajeitadas mostraram a pos-

sibilidade de fazer subir agua por meio de fogo, ate que,

entre 1670 e 1770 e a continuaqao ate o fim do seculo xix,

a maquina a vapor alcanqou o grau de eficiencia que tor-

nou possivel a produqao de carvao de pedra nas quanti-

dades necessarias para a industria moderna.
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A significance do desenvolvimento descrito incide

sobre tres dimensoes.

1. Em primeiro lugar, devido ao carvao e ao ferro, ocor-

ren uma emancipa^ao da tecnica, e, com isso, das

possibilidades de rendimento industrial das barreiras

dadas pelas limita^oes inerentes as materias organi-

cas. Desde entao, esses dois aspectos nao dependiam

mais de forqa de trabalho animal e de crescimento

vegetal. Pela exploraqao exaustiva extraia-se com-

bustivel fossil, com auxilio deste extraia-se minerio

de ferro, e com auxilio de ambos descobriu-se, por

sua vez, a possibilidade de realizar uma ampliaqao da

produqao para dimensoes antes totalmente inconce-

biveis. Assim, o ferro tornou-se o fator mais impor-

tante para o desenvolvimento do capital ismo, e nao

sabemos qual seria sua feiqao e a da Europa sem esse

desenvolvimento. 27

2. O segundo ponto refere-se ao fato de que a mecani-

zaqao do processo de produ^ao liberou a produqao

dos limites organicos do trabalho. Nao por completo,

entretanto, pois naturalmente nao era possivel pres-

cindir de trabalhadores para a opera^ao das maqui-

nas. Mas o processo de mecanizaqao, sempre e em
toda parte, foi introduzido sob o aspecto e com a

finalidade de liberar mao-de-obra; qualquer inven-

qao nova significa a substituiqao de massas de traba-

27. Por outro lado, a explora^ao exaustiva das riquezas do solo ha de ter seus

limites: a era do ferro podera durar no maxirno um milenio.
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lhadores manuais por uma equipe pouco numerosa

para a operaqao da maquina.

3. Finalmente, a produqao de bens emancipa-se, em
funqao do vinculo com a ciencia, de toda depen-

dencia da tradi^ao. Cria vinculos estreitissimos com
o movimento livre do intelecto. Todavia, a maioria

das inven<;6es do seculo xvnr nao foi realizada de

modo cientifico; quando se inventou o processo de

coquefa^ao, nao se tinha ideia de sua significancia

quimica. Somente a vincula^ao com a ciencia mo-

derna, em particular com o trabalho sistematico

dos laboratorios quimicos desde Justus von Liebig,

pode levar a indiistria a tornar-se aquilo que e hoje

e, com isso, conduziu o capitalismo a seu desdobra-

mento pleno.

O recrutamento de mao-de-obra para a nova forma

de produqao, assim como esta se desenvolve desde o se-

culo xvin na Inglaterra, baseada na concentraqao de to-

dos os meios de produqao na mao do empresario, ele-

tuava-se, por um lado, mediante meios coercivos muito

rigorosos, e mais precisamente os de carater indireto. A
esse contexto pertencem, sobretudo, a Lei dos Pobres e

a Lei da Aprendizagem da rainha Elisabeth. A necessi-

dade dessas leis originou-se do grande numero de pes-

soas que vagavam pelo pais, despossuidos pela revolu-

^ao da constituiqao agraria. Os processos de expulsao de

pequenos lavradores em regime de servidao por arren-

datarios maiores e de transformaqao de terras de cultivo

em pastagens para ovelhas (embora este ultimo aspecto

tenha sido sobreestimado ocasionalmente) contribui-
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ram 28 para reduzir cada vez mais o numero de trabalha-

dores necessarios no campo e para produzir uma popu-

la^ao excedente, sujeita ao trabalho coercivo. Quem nao

se apresentasse voluntariamente era metido nas casas

de corre^ao e trabalho com sua disciplina severa; quem

abandonasse o posto de trabalho sem documento de li-

cenciamento pelo mestre-artesao ou pelo empresario

era tratado como vagabundo; nenhum desempregado

recebia apoio senao em forma da coer^ao de se dirigir a

casa de correi^ao e trabalho. Desse modo recrutaram-se

os primeiros trabalhadores para as fabricas. E foi dificil

para eles acomodar-se a disciplina do trabalho. Mas a

supremacia do poder da camada proprietaria era dema-

siado grande; apoiava-se na admin istra<;ao dos juizes de

paz, que oficiavam sem lei vinculativa, de acordo com

um amontoado de instru^oes singulares e a propria dis-

cri^ao. Ate a segunda metade do seculo xix dispuseram

da mao-de-obra como bem entenderam e empurraram-

na para as industrias que se formavam. Por outro lado,

desde o infcio de seculo xvm comeqam a surgir, com

respeito a regulamenta<;ao da rela^ao entre empresarios

e trabalhadores, os precursores da regulamenta^ao mo-

derna da rela^ao laboral. As primeiras leis contra os abu-

sos do truck system foram promulgadas ja sob os reina-

dos da rainha Ana e de Jorge i. Enquanto, durante toda

a Idade Media, o trabalhador lutara pelo direito de ele

mesmo poder levar o produto de seu trabalho ao merca-

do, agora era preciso que a legisla^ao o protegesse para

28.

Cf. II. Bradley. The enclosures in England. Nova York: 1918; assim como a li-

terature citada acima na p. 87, nota 1 (especialmente Ashley n, 275SS da edit^ao

alema).
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nao ser pago por seu trabalho com produtos alheios e

garantir-lhe o pagamento em dinheiro .

29

Na Inglaterra, constituia outra fonte de mao-de-obra

0 grupo social dos pequenos mestres-artesaos, que, em
sua grande maioria, converteu-se em proletariado de

trabalhadores de fabrica.

No mercado para os produtos das industrias novas

em forma^ao aparecem, primeiro, dois grandes clientes:

a guerra e o luxo, representados pela administra^ao do

exercito e pelo consumo de luxo das cortes .

30

As administrates do exercito se tornaram clientes

da industria na medida em que se formaram os gran-

des exercitos mercenarios, e isso em proposes tanto

maiores quanto progredia o disciplinamento dos exer-

citos e a racionaliza^ao do setor armamenticio, assim

como da tecnica militar. Para a industria textil, tornou-

se fator decisivo a cria^ao do uniforme, que nao foi em
absoluto uma cria^ao dos exercitos mercenarios como

tais, mas um recurso disciplinador, a fhn de obter uma
regulamenta^ao homogenea e de manter os mercenarios

na mao. Para a industria do ferro, foi decisiva a demanda

de canhoes e projeteis e para o comercio, a demanda de

produtos alimenticios. Alem do exercito terrestre, havia

a marinha. O crescente tamanho dos navios de guerra

foi um dos fatores a criar um mercado para a industria;

enquanto as dimensoes dos navios mercantes mudaram

29. Cf. P. F, Aschrott. Das englische Armenwesen. Leipzig: 1886; tambem as publi-

ca^oes de Brentano et al. citadas acima na p. 159, nota 1.

30. Cf. W. Sombart. Studien zur Entwicklungsgeschichte des modernen

Kapitalismus. vol. 1: Luxus und Kapitalismus. vol. 2: Krieg und Kapitalismus.

Munique e Leipzig: 1913.
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pouco ate fins do seculo xvm - ainda em 1750, para os

navios que chegavam a Londres, 140 toneladas era a re-

gra o volume dos navios de guerra aumentara no se-

culo xvi, chegando ate mil toneladas, e no seculo xvm
esse tamanho tornara-se a medida comum. A demanda
da marinha, como a do exercito, continuou a crescer com
o aumento em numero e extensao das viagens dos na-

vios de guerra (e dos navios mercantes), particularmen-

te desde o seculo xvi. Se ate entao as viagens ao Levan

-

te se estendiam habitualmente a um ano, a partir desse

momento os navios passaram a permanecer muito mais
tempo no mar; simultaneamente, a maior extensao das

campanhas militares por terra fazia necessario um abas-

tecimento mais abrangente com alimentos, muniqao etc;

e, finalmente, a rapidez da construqao dos navios e ca-

nhoes cresceu extraordinariamente desde o seculo xvn.
W. Sombart sup6s que a demanda massiva e unifor-

mizada da guerra constituiu uma das condipoes decisi-

vas para o desenvolvimento do capitalismo moderno.
Esse pensamento deve ser reduzido a seu grau correto

de pertinencia. E verdade que se gastavam anualmente
imensas somas para fins do exercito e da marinha: na

Espanha, 70% da receita total do Estado; em outros Es-

tados, dois ter$os e mais. Entretanto, tambem fora do
Ocidente, no imperio do Grao-Mongol, na China, en-

contramos enormes exercitos equipados com canhoes,

embora sem uniformes, sem que deles houvesse partido

um estimulo para o desenvolvimento capitalista. Alem
do mais, no Ocidente, a demanda do exercito foi supri-

da em crescente medida - e paralelamente ao desen-

volvimento capitalista - pela administraqao do exerci-
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to por conta propria, em oficinas e fabricas de armas

e municao proprias, ou seja, de forma extracapitalista,

com produqao propria. Trata-se de uma formulapao er-

rada, portanto, qualificar a guerra como uma das formas

propulsoras para a genese do capitalismo moderno pelo

fato de ter criado a demanda do exercito. Entretanto, ela

foi, e nao somente na Europa, suporte do capitalismo;

mas tal fator nao foi decisivo para seu desenvolvimento.

Caso contrario, com a crescente satisfaqao da demanda

do exercito pela gestao propria do Estado, o capitalismo

deveria ter retrocedido novamente - desdobramento

que, porem, nao ocorreu.

Com respeito ao consumo de luxo da corte e da no-

breza, a Franca tornou-se o pais tipico3
’; houve periodos

em quo o rei gastou anualmente dez milhoes de libras

francesas direta ou indiretamente com fins destinados

ao luxo. Esses dispendios da dinastia e das camadas su-

periores da sociedade exerceram grande estimulo para

uma serie de industrias. Seus artigos mais importantes

sao (alem de chocolate e cafe): rendas (seculo xvi), rou-

pa fina (para cujo tratamento se desenvolve, no seculo

xvii, a engomadoria), meias (seculo xvi), sombrinhas

(seculo xvii), tinturarias de indigo (seculo xvi), gobeli-

nos (seculo xvii), porcelana (seculo xvm), estampados

em tecidos de algodao (seculo xvii), tape^arias (secu-

lo xvm). Quanto a grandeza do volume das vendas, as

mais rentaveis entre essas industrias de artigos de luxo

formam os estampados e a tape^aria: estas significavam

31. Cf. H. Baudrillart. Histoiredu luxe prive et publique. 4 vol. Paris: 1880; H. 'Paine.

Les origines de la France contemporaine. vol. i, Vancien regime. Paris: 1875 e mais

vezes.
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uma democratiza^ao do luxo. E o ponto de virada deci-

sivo para o capitalismo.

Houve luxo cortesao na China e na India em dimen-

soes como nunca existiu na Europa. Apesar disso, nao

partiu dai urn estimulo correspondente para fomentar o

capitalismo e a gestao capitalista, uma vez que em toda

parte a cobertura da demanda efetuou-se mediante obri-

ga$oes estatais coercivas de servi^o publico - esse siste-

ma tern perdurado com tamanha persistence que, ainda

em nosso tempo, os agricultores nas imedia^oes de Pe-

quim precisaram fornecer os mesmos artigos a corte im-

perial como ha trezentos anos, embora nao soubessem

mais como fabrica-los e, portanto, se vissem obrigados a

compra-los de quern os fabricasse. Na India e na China,

supriu-se tambem a demanda do exercito com o sistema

de robot e de obriga^oes estatais de servi^o publico. Tam-
bem na Europa, as obligates estatais coercivas de servi-

<?o publico, como as do Oriente, nao eram desconhecidas,

ainda que aparecessem de maneira diferente: la, os prin-

cipes converteram, indiretamente, os trabalhadores das

industrias de artigos de luxo em trabalhadores for^ados,

prendendo-os ao local de trabalho mediante provisao de

terras, contratos de longo prazo, privileges etc. - fato,

contudo, que nao aconteceu na Franca, pais de ponta no

ambito das industrias de luxo. La, ao contrario, manteve-

se a forma artesanal da empresa, em parte como sistema

de trabalho domestico controlado por intermediaries,

em parte como sistema de oficinas. Nem as tecnicas, nem
a economia passaram ali por mudan^as radicals.

Apenas o desenvolvimento para a venda em massa

poderia se tornar decisivo para a evolu^ao rumo ao ca-
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pitalismo, desenvolvimento que somente ocorreu numa

pequena parte das industrias de luxo, em fun^ao da de-

mocratizatpao da demanda, particularmente pela fabri-

ca^ao de substitutos imitativos de objetos de luxo - ca-

racterizada pela oferta por prec^o menor, enquanto a

industria cortesa de artigos de luxo continua seguindo o

principio artesanal da oferta por qualidade maior. O pri-

meiro exemplo de uma associa^ao estatal adotando uma

politica de oferta por preqo menor e dado pela Inglaterra

em fins do seculo xv, com a inten^ao de bater os preqos

da la flamenga, finalidade para a qual serviram numero-

sas proibic^oes de exporta^o.

Para efeitos do raciocinio especificamente capitalis-

ta de obter lucro mediante o barateamento da produ^ao

e a oferta por pre$o menor, surtiu um decisivo efeito de

alavanca a grande revolu^ao de pre(;os dos seculos xvi

e xvii.32 Essa revolu^ao e atribuida, com plena justifica-

<pao, ao afluxo continuo de metais preciosos, conseqiien-

cia das grandes descobertas ultramarinas. Ela se estendeu

dos anos 30 do seculo xvi ate a Guerra de Trinta Anos,

mas exerceu efeitos muito diversos sobre cada um dos ra-

mos da vida economica. Para os produtos da agricultura,

resultou em uma subida quase geral dos pretpos33
, o que

32. Cf. G. Wiebe. Zur Geschichte dcr Preisrevolution des 16. und 17. Jahrhunderts.

Leipzig: 1895; M. J. Bonn. Spaniens Niedergang wdhrend dcr Preisrevolution des 16.

Jahrhunderts. Slultgart: 1896.

33. Isso nao se explica unicamcnte pelo incremento da popula^ao: a China expe-

rimentou, nos seculos xvm e xix, um incremento populacional pelo fator dez e,

mesmo assim, nenhuma subida geral dos pre^os na agricultura. Sobre desenvol-

vimento populacional cf. os artigos pertinentes (de K. vol. Inama-Sternegg e Ed.

Meyer) Bevolkccrungswesen. 11. Bevdllcerung des Mittelalters und der neueren

Zeit bis Ende des 18. Jahrhunderts in Europa. hi. Die Bevdllcerung des Altertums.

hv.Handwdrterbuch 11
3
, 882SS, 898SS.
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possibilitou a transipao a produ<;ao agricola para a venda

no mercado. De modo muito diferente ocorreu a evolu-

cao dos pre^os dos produtos artesanais e industrials. Vis-

tos no conjunto, permaneceram estaveis ou subiram rela-

tivamente pouco, de modo que cairam antes em rela^ao

aos pre^os dos produtos agricolas. Essa descida relativa

somente se tornou possivel pela modificapao da tecnica e

da gestao economica, e recebeu o estimulo de aumentar

o lucro em troca de um reiterado barateamento da pro-

du^ao. A evolu^ao, portanto, nao ocorreu de tal maneira

que primeiramente surgisse o capitalismo e depois des-

cessem os prepos, mas ao contrario: primeiro houve que-

da relativa dos preqos e logo surgiu o capitalismo.

A tendencia para a racionaliza^ao da tecnica e da

gestao economica com o objetivo de baixar os pre^os,

em relapao aos custos, produziu uma corrida febril na

busca de inven<;6es. Todos os inventores daquela epo-

ca trabalharam sob o signo do barateamento da produ-

a expressao refere-se & <^ao: a ideia do perpetuum mobile como fonte de energia
posbibiiidddo do produzir uma

^ apenas um de muitos expoentes desse movimento ge-
maquina cujo objetivo fosse o r r

funcionamento perp^tuo. neralizado. Entretanto, o tipo do inventor e mais anti-

go. Quando se examinam as obras do maior inventor do

periodo pre-capitalista, Leonardo da Vinci, percebe-se

- uma vez que o experimento nasceu no terreno da arte

e nao da ciencia - que elas nao foram concebidas sob o

aspecto do barateamento da produ^ao, mas sob o aspec-

to da solu^ao racional para problemas tecnicos. Os in-

ventores da epoca pre-capitalista trabalham de maneira

empirica; suas inven^oes, na maioria dos casos, levam a

marca da casualidade. Constitui uma exce^ao a minera-

^ao: sao seus problemas, portanto, que serviram para o
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desdobramento do desenvolvimento consciente da tec-

nica. Significou uma inovaqao positiva, para o ambito

das inven^oes, a primeira lei racional de patentes, a lei

inglesa de 1623, que ja continha todas as determinates

essenciais de uma moderna lei de patentes. Ate entao, a

explora^ao de invenpoes era garantida por um privilegio

cedido ad hoc em troca de um pagamento; a lei de 1623

limitou a protepao do invento a catorze anos e vinculou

a possibilidade de aproveitamento ulterior por qualquer

empresario, mediante o pagamento de um justo premio

ao inventor original. Sem esse estimulo juridico com re-

la^ao as patentes, nao teriam sido possiveis as inven^oes

decisivas para 0 desdobramento do capitalismo, feitas no

seculo xviii na industria textil.

Resumindo mais uma vez a peculiaridade do capi- Atenq&o: Weber resunm, n

talismo ocidental e as causas dessa peculiaridade, po-
partlr daqu1

'
as precondlvflf,H

‘ do capitalismo moderno

dem-se destacar seus tra^os determinantes, como segue.

Apenas o capitalismo criou uma organiza^ao racional do

trabalho, que nao se encontra em nenhuma outra par-

te. Comercio houve por toda parte e em todos os tem-

pos, e e possivel rastrea-lo ate a Idade da Pedra; assim

tambem encontramos nas mais diversas epocas e cultu-

ras financiamento de guerras, fornecimentos ao Estado,

arrendamento de tributos, arrendamento de cargos etc.,

porem nao encontramos organiza^ao racional do tra-

balho. Alem do mais, encontramos em qualquer outra

parte: economia interna com estrutura primitiva de uni-

dades justapostas e rigorosamente vinculadas, de modo
que nao ha como falar de nenhum tipo de liberdade no

comportamento economico entre consortes da mesma
tribo ou da mesma parentela, e junto de tal economia
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interna, liberdade absoluta do comercio para fora; a etica

interna e externa sao diferentes e por cima ha inescru-

pulosidade absoluta na gestao financeira. Nada pode ser

tao rigorosamente vinculado como a economia de pa-

rentelas na China ou a economia de castas na India, mas

tambem nao pode haver nada tao sem escrupulos como

o agente indiano de comercio exterior. Em contraparti-

da, a elimina^ao das barreiras entre economia interna e

economia externa, entre moral interna e moral externa,

a penetra^ao do prindpio mercantil na economia inter-

na e a organiza^ao do trabalho nessa base constituent a

segunda caracteristica do capitalismo ocidental. Afinal,

cabe admitir que o desmanche da vincula^ao economica

originalmente dada tambem ocorreu em outros lugares,

como na Babilonia; todavia, em parte alguma reencon-

tramos a organ iza^ao empresarial do trabalho, conforme

a conhece o Ocidente.

Se esse desenvolvimento somente ocorreu no Oci-

dente, entao ha de se procurar o motivo disso em deter-

minados tra^os de sua evolu^ao cultural geral, peculiares

apenas a ele. Somente o Ocidente conhece um Estado no

sentido moderno, com constitui<;ao instituida, funciona-

rios especializados e direito de cidadania; inicios desse

tipo de Estado na Antiguidade e no Oriente nao chega-

ram a seu desenvolvimento pleno. Somente o Ocidente

conhece um direito racional criado por juristas, racio-

nalmente interpretado e aplicado. Somente no Ocidente

encontra-se a not^ao do cidadao (civis Romanus, citoyen,

bourgeois), porque tambem somente no Ocidente existe

cidade no sentido especifico da palavra. Alem disso, e

somente o Ocidente que possui uma ciencia no sentido
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hodierno da palavra: teologia, filosofia, reflexao sobre os

ultimos problemas da vida eram conhecidas tambem na

China e na India, talvez ate numa profundeza como nun-

ca conhecida na Europa, mas ciencia racional e, com isso,

tambem tecnica racional, permaneceram desconhecidas

aquelas culturas. Finalmente, a cultura ocidental distin-

gue-se de qualquer outra, ainda, pela existencia de seres

humanos com um ethos racional da condu^ao de vida.

Magia e religiao encontramos em toda parte. Porem, um
fundamento religioso da condu^ao da vida, que, em sua

consequencia, havia de desembocar num racionalismo

especifico, e peculiar apenas ao Ocidente.

7. A burguesia*

C
om a designa^ao “burguesia”, no sentido da his-

toria social, associam-se tres conteudos concei-

tuais distintos. Em um sentido, “burguesia” pode

compreender determinadas categorias de classes que se

encontram numa situa^ao especifica de interesses eco-

nomicos; dentro dessa delimita^ao, a classe burguesa

nao e nada homogenea: grandes burgueses e pequenos

burgueses, empresarios e artesaos contam-se de igual

modo entre seus integrantes. No sentido politico, “bur-

guesia” abrange todos os cidadaos, como portadores de

* M. Weber. Wirtschaft und Gesellschaft. Tubingen: 1922. 513SS. 4.ed„ 1956, 735SS;

tambem H, Maunier. Lorigine de la fonction economique des villes. Paris: 1912; N.

D. Fustel de Couianges. La cite antique. Paris: 1864 e mais vezes; R. Pohlmann. Die

Wirtschaftspolitik der Florentiner Renaissance und das Prinzip der Verkehrsfreiheit.

Leipzig: 1878.

Neste ponto temos a dis-

cussao do aspecto mais im-

portante da racionalizapao

religiosa do Ocidente, em

comparagao com a religio-

sidade oriental, para Max

Weber. Esse ponto cen-

tral reside na diferenga en-

tre magia e religiosidade eli-

ca e no maior peso do com-

ponents etico e nao-mdgi-

co da religiosidade ociden-

tal. A religiosidade m^gica 6

tradicionalista, conservado-

ra e n§o implica "internaliza-

gao btica" do dilema moral.

Usando um exemplo prdximo

a realidade brasileira, quan-

do algudm faz um “despa-

cho", que 6 uma espdeie de

"coagfio magica" para obter

a boa vontade de espiritos,

de modo a conseguir bene-

flcios - como um “bom ca-

samento" ou um "bom car-

go” os fins almejados s§o

pragm3ticos, nao etico reli-

giosos. Na "adulagao" dos

espiritos nao existe diferen-

ga da "adulagao" aos pode-

rosos mundanos. Como o

que importa na magia 6 0 re-

sultado pragmatico, ela ten-

de 3 ritualizagao do corn-

portamento estereotipado e

conservador. Ela 6 um obs-

taculo importante a tudo que

e novo ou inovador.

Apenas a religiosidade dti-

ca e nao-magica mantem a

tensao btica entre os man-

damentos religiosos dirigi-

dos a consciencia dos fidis

e o conjunto das dimensoes

pragmaticas que regem o

cotidiano. Os estlmulos >
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> para a conduta prati-

ca na religiosidade etica

sao essencialmente religio-

sos, sendo o fim da condu-

ta religiosamente motivada

a ‘'salvagao” religiosa espe-

cifica de cada religiao par-

ticular, e nao fins pragma-

ticos mundanos. Foi essa

tensao entre "dtica e mun-

do’’ que permitiu a transfor-

magao da dimensao mun-

dana no sentido etico-reli-

gioso, por exemplo, no pro-

testantismo asc6tico. A ma-

gia, ao contrario, sacraliza o

mundo cotidiano como ele 6

ao fazer dos fins mundanos

o objetivo da agao religiosa.

A religiosidade dtica possi-

bilita, a partir da tensao en-

tre mandamento religioso e

Idgica mundana da vida fa-

miliar, politica, econdmica

etc., uma "possibilidade”,

ainda que nem sempre efe-

tiva, de mudanga do mundo

como ele 6. Foi precisamen-

te essa “revolugao de cons-

cidncia’
1

que Weber perce-

beu na rejeigao religiosa do

mundo, realizada de modo
racional e conseqiiente no

protestantismo ascdtico, a

qual, ao pretender a salva-

pao religiosa de seus mem-

bros, tornou o racionalismo

da disciplina e do autocon-

trole a base de uma socie-

dade de novo tipo.

determinados direitos politicos. Finalmente, entende-

mos por burguesia, no sentido estamental, aquelas ca-

madas que na visao da burocracia, do proletariado ou

de qualquer outra posi^ao externa a ela e subsumida
como “gente com posses e cultura”: empresarios, ren-

tistas e, em geral, todas as personalidades dotadas de

forma^ao academica e, com isso, de um certo padrao
estamental, de prestigio social.

O primeiro desses conceitos, o economico, e pecu-

liar apenas ao Ocidente. Ha e houve artesaos e empresa-

rios em toda parte; mas nunca e em parte alguma foram

reunidos numa classe social unitaria. O conceito de ci-

dadania encontra seus precursores no ambito da cida-

de na Antigiiidade e na Idade Media. La, existiam cida-

daos como portadores de direitos politicos, ao passo que
fora do Ocidente encontramos apenas vislumbres disso

- como no patriciado babilonico, nos jocherim, os ha-

bitantes citadinos com plenos direitos do Antigo Testa-

mento. Quanto mais olhamos para o Oriente, tanto mais

escassos tornam-se esses vislumbres: “cidadao” no sen-

tido civico-politico, e uma categoria desconhecida no
mundo islamico, na India e na China. Finalmente, a clas-

sificaqao estamental do cidadao burgues como homem
de posses e cultura ou de posses on cultura, classifica^ao

que o opoe a nobreza por um lado e ao proletariado por
outro, e igualmente um conceito especifkamente oci-

dental-moderno, tanto quanto o de burguesia. Contudo,

“burgues” e um conceito estamental tambem na Anti-

giiidade e na Idade Media: a perten^a a determinados

grupos estamentais constitui o cidadao burgues. So que,

nessa condi^ao, ele em parte possui privilegios positivos,
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em parte negativos. Positivos pelo fato de que apenas ele

tern o direito (como numa cidade medieval) cie exercer

certas atividades economicas; negativos pelo fato de que

lhe sao negados certos direitos, como aptidao para rece-

ber feudos, para participar de torneios, para ser membro

de igrejas colegiadas.

O cidadao burgues em sua qualidade estamental e

sempre cidadao de uma determinada cidade, e a cidade,

nesse sentido, somente existiu no Ocidente - em outras

partes, como nos primeiros tempos da Mesopotamia,

apresentou-se apenas em formas incipientes.

As contribui^oes da cidade para todo o campo da

cultura sao cxtraordinarias. E ela a criadora do partido

e dos demagogos. Lutas entre cliques, fac^oes de nobre-

za, candidatos a cargos encontramos por toda parte na

historia, mas nao, em parte alguma fora da cidade oci-

dental, o partido no sentido atual da palavra, tampouco

o demagogo como lider de partido e candidato a pasta

ministerial. Foi a cidade, e somente ela, que produziu fe-

nomenos caracteristicos da historia da arte. A arte hele-

nica e a arte gotica, em oposi<;ao a micenica e a romani-

ca, sao artes de cidade. Ela tambem produziu a ciencia

no sentido hodierno: no contexto da cultura urbana dos

helenos, formou-se a matematica, como a disciplina da

qual partiria o pensamento cientifico ulterior, da manei-

ra como ela tem-se desenvolvido ate a epoca moderna;

analogamente, a cultura urbana dos babilonios assenta

os fundamentos para a astronomia. Alem disso, a cida-

de foi sustentadora de determinadas religioes. Nao ape-

nas o judaismo, em oposi^ao a religiao de Israel, repre7

sentou uma forma^ao puramente urbana - um lavrador
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nao podia cumprir o ritual mas tambem o cristianis-

mo pr imitivo esta vinculado a cidade: quanto maior a

cidade, tanto maior era a porcentagem de cristaos34
, o

mesmo acontecendo no caso do puritanismo e do pie-

tismo. O fato de considerar o lavrador representante da
religiosidade e urn fenomeno notadamente moderno,
pois, na Antigtiidade crista, paganus significava ao mes-
mo tempo pagao e habitante de aldeia, como, no periodo
do pos-exilio, o fariseu urbano desprezava o am-ha-arez
(rural) ignorante da Lei, e enquanto ainda Tomas de
Aquino, quando tratava do papel social dos diversos es-

tamentos e de sua avaliaqao, falava do lavrador apenas
com exlremado menosprezo. Finalmente, apenas a ci-

dade criou um pensamento teologico e, por outro lado,

(oi novamente apenas ela a responsavel por criar o pen-
samento sem vinculos sacerdotais. Platao, com sua per-

gunta de como converter os seres humanos em cidadaos

liteis, problema dominante de seu pensamento, e incon-

cebivel fora do contexto da cidade.

O criterio decisivo para determinar se uma loca-

lidade deve ser considerada cidade nao e sua extensao

espacial .
35 Antes, do ponto de vista economico, a cida-

de e, tanto dentro como fora do Ocidente, primeiro sede

de comercio e industria, e precisa de um abastecimento

continuo com alimentos que venham de fora. A questao

da fonte desse abastecimento e dos meios para paga-lo

34- A. Harnack. Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei
fahrhunderlen. 2.ed. u, 273 (4.C1J. 1924).

35- Caso contrario, Pcquim seria uma “cidade” desde os infeios e numa epoca em
que, na Europa, ainda nao exisiia nada semelhante a uma cidade.Oficialmente, po-
rem, chama-se “as cinco localidades” e e administrada por seqoes em cinco gran-
dcs aldeias, de modo que nao ha nenhum “cidadao” ou “burgues” em Pequim.

A GENESE DO CAPITALISMO MODERNO

e o criterio que distingue economicamente as diversas

categorias das grandes localidades. Uma das possibilida-

des para uma grande localidade - que nao se sustente de

uma produqao agrlcola propria - pagar sua necessida-

de de importaqoes consiste no pagamento com sua pro-

du^ao propria, de indole industrial. Outra possibilidade

reside no pagamento por comercio ou por rendas (que

podem ser remunerates de cargos publicos ou rendi-

mentos fundiarios) e, ainda outra, no pagamento por

pensoes (como no caso da cidade de Wiesbaden, onde

a respectiva demanda e paga com as pensoes de funcio-

narios publicos e oficiais). As grandes localidades po-

dem ser classificadas segundo a fonte pela qual pagam

seu abastecimento com alimentos, o que representa uma
condiqao que abrange o mundo inteiro e somente cons-

titui uma especificidade da grande localidade, mas nao

da cidade. Outra caracteristica conceitual resulta do fato

de que, via de regra, no passado, a cidade era uma fortifi-

caqao; tanto foi assim que durante extensos periodos so-

mente reconhecia-se como cidade aquela que tivesse uma
fortificaqao. Como tal, de modo regular, e tambem sede

da administraqao, da politica, assim como da eclesiastica.

No Ocidente, houve epocas em que se entendeu por

civitas uma cidade na qual residia um bispo; na China,

o distintivo determinante era ser a residencia ou nao de

um mandarim36
, e a classifica^ao das cidades dependia

da categoria hierarquica de seus mandarins; tambem na

epoca do Renascimento italiano as cidades sao distin-

36. Em contrapartida, no Japao, funcionarios e principes residiram, ate a inoder-

nizaqao, em castelos; as localidades se distinguiam somente pelo tamanho.
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"Sinoiquismo'
1

,
lermo gre-

l|o que significa a reuniao

( l( i viirios povoados, original-

im mte separados, para for-

mal uma cidade. (C. do T.)

COMENTADOS A GENESE DO CAPITALISMO MODERNO 67

guidas de acordo com a categoria hierarquica dos res-

pectivos funcionarios da signoria e das categorias da no-

breza ali residentes. Em todo caso, tambem ha cidades

fora do Ocidente, no sentido de fortifica^ao e sede da

administraqao poh'tica e hierarquica. Mas nao existiu,

fora do Ocidente, a cidade como associa^ao comunal.

Foi fator decisivo para este seu carater, na Idade Media, o

fato de possuir direito e tribunal proprios e, em alguma

medida, uma administra^ao propria e autonoma. O ci-

dadao da Idade Media era cidadao porque a medida que

estava inchiido nessa jurisdiqao e participava da elei^ao

dessa administra^ao. Se nao houve cidades no sentido

dessa uniao comunal fora do Ocidente, e preciso inda-

gar as razoes.

E muito duvidoso que essas razoes fossem de nature-

za economica. Tampouco foi o espirito especificamente

germanico que criou essa uniao,37 uma vez que a China

e a India conheceram unioes muito mais fortes do que o

Ocidente e, nao obstante, falta la a associa^ao comunal.

Assim, e preciso remontar aos fatos basicos e primor-

diais. Tambem a esse respeito nao cabe estabelecer con-

tinuidades a partir dos privileges suseranos e principes-

cos ou das cidades fundadas por Alexandre Magno em
sua expedi<;ao a India. Ao contrario, as references mais

antigas as cidades como unioes comunais nos mostram

seu carater revolucionario. A cidade ocidental cria-se

mediante um ato de confraternizaqao: na Antigliidade,

mediante o ouvouciopoc;, e na Idade Media, mediante a

37. Cf. O. Gierke. Das deutsche Genossenschafisrecht. 4 vol. Bedim: 1868-1913, vol.

1-2.

coniuratio. Nesse contexto, e preciso distinguir bem entre

a forma juridica - sempre referida a aspectos externos e

a qual, na Idade Media, reveste os litigios dali resultan-

tes - e os fatos por tras dessa forma.38 Os decretos hostis

as cidades baixados pelos Staufers nao proibem este ou

aquele detalhe de arroga^ao burguesa, mas sim a coniu-

ratio , a uniao fraterna e armada para fins de mutua pro-

te^ao e defesa e, portanto, a usurpa^ao de poder politi-

co. Fornece o primeiro exemplo a esse respeito, na Idade

Media, o movimento revolucionario de 726, que levou a

defec^ao da Italia do dominio bizantino e cujo centra era

Veneza. Esse movimento foi provocado sobretudo pela

oposi^ao ao empenho iconoclasta dos imperadores, cria-

do sob a pressao do exercito, de modo que o elemento

religioso nao foi certamente o unico fator, mas foi aque-

le que desencadeou a revolu^ao. Ate entao, em Veneza, o

dux (posteriormente doge

)

era nomeado pelo imperador,

como, por outro lado, havia linhagens cujos membros

eram continuamente nomeados tribunos militares (co-

mandantes de circunscriqao) por sucessao hereditaria.

A partir desse momento impos-se a elei^ao dos tribunos

e do dux pelas pessoas sujeitas ao serviqo militar, isto e,

por aqueles aptos a prestar serviqo de cavaleiro. Com isso

come^ou a desencadear-se o movimento. Entretanto, de-

morariam ainda quatrocentos anos ate que surgisse, em
1143, 0 nome Commune Ventiarum. Nada diferente re-

presenta o sinoiquismo da Antigiiidade, como aquilo

que fez Neemias em Jerusalem. Ele induz as linhagens

e uma parte da populaqao rural, selecionada por sorteio.

38. [Cf. M. Weber. Wirtschaft und Gesellschaft.'1

, 757s. - W.[
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Outro exemplo da influ&n-

cia de Karl Marx sobre We-

ber. Dessa vez o ponto 6 a

importSncia da apropriagao

dos meios de guerra pelos

prdprios soldados ou por

um “senhor da guerra” (equi-

valente ao capilalista, na es-

fera econdmica).
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a unir-se numa associa<;ao conjurada para administrar e

proteger a cidade. Exatamente o mesmo devemos supor

com rela^ao a genese de qualquer cidade na Antigiiida-

de. A polis sempre foi produto de um sinoiquismo, nem
sempre de um assentamento conjunto atual, mas de uma
associaqao conjurada atual, a qual signilica que se insti-

tuiu uma refei<;ao comum de culto, uma associaqao de

culto e que somente aqueles que participavam dessa as-

sociaqao de culto podiam possuir sepulcros na acropole

e casas na cidade.

Se tal desenvolvimento nao ocorreu em outra parte

senao no Ocidente, ha duas razoes para isso. Primeiro,

a diferen^a na constituiqao da defesa. A cidade ociden-

tal e, em seu inicio, primeiramente associaqao de defesa,

uniao dos economicamente aptos a assumir o serviqo

de defesa militar, capazes de prover seu equipamento e

sua instruqao por conta propria. O fato de uma consti-

tui^ao militar ser baseada no principio do equipamento

provido pelos proprios milicianos ou, no principio, do

equipamento provido por um senhor de guerra, que for-

nece cavalos, armas, alimentos, representa diferenqa tao

fundamental para a historia social como aquela outra, se

os meios de produqao estao na propriedade do trabalha-

dor ou apropriados por um empresario capitalista. Em
toda parte, fora do Ocidente, a evoluqao da cidade foi

travada pelo fato de o exercito do principe existir desde

antes da cidade. As epopeias chinesas mais antigas nao

conhecem, como as homericas, o heroi que entra na luta

em seu proprio carro de combate; conhecem apenas o

oficial como comandante da tropa; do mesmo modo, na

India, Alexandre Magno enfrenta um exercito conduzi-
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do por oficiais. No Ocidente, o exercito equipado por

senhores de guerra e a cisao entre soldados e equipa-

mentos de guerra, analogamente aquela do trabalhador

e equipamento de produ<;ao, e somente um produto da

epoca moderna, ao passo que, na Asia, aparece no- inicio

da evoluqao historica. Nao ha exercito egipcio ou babi-

lonico-assirio que houvesse oferecido um quadro seme-

lhante aquele das hostes homericas, dos exercitos de ca-

valeiros do Ocidente, dos exercitos citadinos da antiga

polis ou dos exercitos corporativos da Idade Media. A
diferenqa reside no fator determinante para o desenvol-

vimento cultural no Egito, na Asia Menor, na India e na

China: a questao da irrigaqao. A irrigai^ao dava margem

a burocracia, a corveia dos suditos e a dependencia des-

tes, em todos os aspectos de sua existencia, da atividade

da burocracia do rei. O fato de o rei aproveitar seu poder

no sentido de criar um monopolio militar constitui a di-

ferenqa nas constituiqoes de defesa entre a Asia e o Oci-

dente. Na primeira, o funcionario e o oficial regios sao

tipicos desde o comedo da evoluqao historica, enquan-

to no Ocidente, originalmente, faltavam os dois. Con-

fraternizaqao religiosa e equipamento militar por conta

propria possibilitaram a genese e a existencia da cida-

de. Entretanto, encontram-se inicios de uma evolu^ao

analoga tambem no Oriente. Na India, deparamos com

condiqoes que atingem a formaqao de uma cidade no

sentido ocidental e que consistem numa vincula^ao de

equipamento militar por conta propria e direito de cida-

dania. Na cidade livre de Vai^ali, quern pode contribuir

com um elefante para o servi^o no exercito e cidadao

de direito pleno; na Mesopotamia da epoca mais antiga,
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as coletividades dos cavaleiros fazem guerras entre si e

fundam cidades administradas por eles mesmos. No en-

tanto, aqui e la, esses im'cios desapareceram quando do

surgimento, devido a regulaqao da irrigaqao, do Grao-

Reino. Portanto, somente no Ocidente o desenvolvimen-

to prosseguiu ate a plena maturidade.

O outro obstaculo para a genese da cidade no Orien-

te foi a magia. Na India, as castas nao eram capazes de

criar uma comunidade de culto e, com isso, uma associa-

qao municipal, porque ritualmente eram estranhas entre

si, como dai se explica tambem a posi^ao particular dos

judeus na Idade Media. A catedral e a comunhao eram

os simbolos da associaqao municipal; os judeus, contu-

do, nao podiam rezar naquela e nao podiam participar

nesta e, portanto, eram condenados a formar comuni-

dades de diaspora. Em contrapartida, o que no Ociden-

te criou as concludes para a forma^ao da cidade foi, na

Antigiiidade, a existencia, em ampla medida, da liberda-

de sacerdotal e a ausencia de um monopolio da comu-

nica^ao com os deuses como na Asia; a medida que, na

Antigiiidade ocidental, eram os funcionarios municipais

os responsaveis por cuidar dessa comunicaqao, e o do-

minio da polis, dai resultante, sobre o patrimonio dos

deuses e prebendas sacerdotais, levou, no final, ao pon-

to que os cargos sacerdotais eram preenchidos por arre-

mataqao porque nao havia impedimentos magicos como
na India. Todavia, em epocas posteriores, tornaram-se

decisivos, no Ocidente, tres grandes fatos: a profecia ju-

daica, a qual eliminou a magia dentro do judaismo, de

modo que a feitiqaria, embora continuando fenomeno

real, passou a ser considerada algo diabolico e nao mais
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algo divino; o milagre pentecostal, a confraterniza^ao no

pneuma cristao, a qual se tornou decisiva para a irnensa

expansao do entusiasmo cristao antigo; e, finalmente, o

dia de Antioquia (Gal. 2, nss.), em que Paulo (em oposi-

qao a Pedro) praticou comunidade de culto com pessoas

nao-circuncisadas. Eliminaram-se, por isso, as barreiras

magicas entre estirpes, tribos e povos, que a antiga polis

ainda conhecera em parte, e assim criou-se possibilidade

para a genese da cidade ocidental.

Se a “cidade” (no sentido proprio) e algo especifica-

mente ocidental, dentro desse desenvolvimento encon-

tram-se, entretanto, diferen^as fundamentais, primeiro

entre a Antigiiidade e a Idade Media, depois entre o sul

e o norte da Europa.

Nos primciros tempos da evoluqao das associacoes

municipais, a semelhanqa entre a cidade da Antigiiidade

e da Idade Media e extremamente grande. Em ambos os

casos, sao linhagens de cavaleiros, com condu^ao de vida

cavaleira, as quais constituem exclusivamente, como par-

ticipantes ativos, a associa^ao municipal, ao passo que

todo o resto da populai^ao apenas esta sujeito ao dever de

obediencia. A fim de que essas linhagens cavaleiras vies-

sem a se instalar nas cidades, representou fator determi-

nante a possibilidade de participaqao em oportunidades

de comercio. Apos o exito da revolu^ao italiana contra

Bizancio, uma parte das linhagens venezianas reuniu-se

em Rialto, porque a partir dali operava-se a navegaqao

maritima para o Oriente; pois Veneza, com rela<^ao ao

comercio e a guerra maritimos, ainda fazia parte do Es-

tado bizantino, apesar de politicamente independente

dele. Igualmente, na Antigiiidade, as linhagens nao par-
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ticipavam como mercadores, mas como proprietaries

de navios ou financiadores do comercio: e significativo

que na Antigiiidade nao houvesse nenhuma cidade de

importancia que estivesse a mais de um dia de viagem

distanciada do mar - apenas prosperavam aquelas cida-

des que, por motivos politicos ou geograficos, possuiam

fortes chances de participaqao no comercio. Por isso e

incorreto, por principio, a opiniao de Sombart40 de que

a renda fundiaria tivesse sido a matriz da cidade e do

comercio. Desse modo, ele inverte a realidade dos fatos:

a fixaqao da residencia na cidade era motivada pela pos-

sibilidade e a intenqao de utilizar a renda fundiaria co-

mercialmente, o que evidencia a influencia determinante

do comercio sobre a primitiva formaqao da cidade. No
inicio da Idade Media, a trajetoria de ascensao de um ve-

neziano transcorria de modo seguinte: comeqava como

merceeiro, ou seja, como varejista; em seguida passava

a empreender viagens de alem-mar, tomando credito

em dinheiro ou mercadorias das familias de linhagem,

para comercio e venda no Levante e para dividir, apos

o regresso, o lucro com os prestamistas. Quando logra-

va exito, depois de alguns anos estava em condiqoes de

adquirir propriedades em Veneza, fosse em forma fun-

diaria, fosse em forma de navios. Como proprietario de

navios e terrenos, ficava-lhe aberta, ate o encerramento

do Grande Conselho (1297), a ascensao para o estamento

da nobreza. A expressao para designar os membros das

linhagens com rendas fundiarias e de capital, que se em-

basavam ambas no lucro obtido com comercio, era, na

40. Cf. W. Sombart. Der moderne Kapitalismus. i. 149SS.

a genf.se do capitalismo moderno

Italia, scioperato [ocioso]; na Alemanha, ehrsamer Mtifii-

gganger [ocioso honrosoj. Entretanto, sempre existiram

linhagens entre a nobreza de Veneza que continuavam a

explorar profissionalmente o comercio, como, por outro

lado, na epoca da Reforma, familias da nobreza, especial-

mente as que haviam empobrecido, passaram a buscar

seu sustento com atividades burguesas. Normalmente,

porem, o cidadao de direito pleno e membro de uma li-

nhagem de nobreza da cidade era um homem que pos-

suia terrenos, assim como capital comercial, e que vivia

de suas rendas, sem participar ativamente do comercio

ou da industria.

Ate esse ponto, a evoluqao na Idade Media coincide

com aquela na Antigiiidade. Separam-se uma da outra

com a formaqao da democracia. Todavia, cabe observar,

tambem a esse respeito, evidentes coincidencias. Arjpoq,

plebs
,
popolo

,
Burgerschaft [comunidade burguesa/cita-

dina] sao palavras diferentes que de modo consoante

anunciam o advento da democracia. Designam a massa

das pessoas burguesas que nao vivem a modo de cava-

leiros; o nobre, o homem de modos de cavaleiro c apto a

receber feudos, passa a ser vigiado, privado do direito ao

voto e despojado de outros direitos de igual forma, como

a burguesia russa sob o governo de Lenin. A razao da

democratizaqao em toda parte e de natureza puramente

militar; reside no surgimento da infantaria disciplinada,

a dos hoplitas na Antigiiidade, a dos exercitos corporati-

vos na Idade Media, sendo decisivo o triunfo da discipli-

na militar sobre o combate heroico.41

41. Em compara^ao, os exercitos indianos, conforme os relatos mais antigos >
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A disciplina militar significava a vitoria da demo-

cracia, pois, com a obriga<;ao e a intenqao de recorrer as

massas nao-cavaleiras, colocava-se em suas maos as ar-

mas e, com elas, o poder politico .

41 Alem disso, o poder

do dinheiro tambem teve importancia, tanto na Antigiii-

dade como na Idade Media. Coincidencias igualmente

se revelam na maneira como a democracia chega a se

impor. Como originalmente a cidade, assim tambem o

popolo empreende sua luta como alian^a particular com
funcionarios proprios; sao tais funcionarios, os eforos

espartanos, como representantes da democracia perante

os reis, como os tribunos do povo romanos, o capitano

del popolo ou della mercadanza nas cidades italianas da

Idade Media. Um de seus elementos caracteristicos e ser

os primeiros funcionarios conscientemente ilegitimos.

Os consules da cidade italiana ainda levam o del gratia

em seu titulo; o capitano del popolo nao. A ilegitimida-

de e a fonte de poder do tribuno; ele e sacrosanctus pre-

cisamente porque funcionario nao-legitimo, e, portanto,

nao possui outra prote^ao alem da interven^ao divina

(e da vingan<;a do povo). Ambos os desenvolvimentos

tambem se mostram iguais com rela<;ao a finalidade. Os

interesses determinantes sao interesses estamentais, nao

de classe; trata-se sobretudo de uma prote^ao contra as

linhagens. Os popolani sabem-se ricos, participaram ati-

vamente das grandes guerras da cidade, sao armados,

> dos tempos de Alexandre Magno, conhcciam a divisao e a disposiqao taticas,

mas assim mesmo tambem a luta heroica; e, no cxercito do Grao-Mongol, sempre
se manteve, junto do combatente recrulado e equipado pelo senhor de guerra,

o cavaleiro que se equipava por conta propria e que desfrutava de uma maior

estima social.

42. O paralelo com a revoluqao alema de 1918 e evidente.
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mas se sentem preteridos e nao estao mais dispostos a

tolerar o menosprezo estamental ao qual foram subme-

tidos ate entao. Finalmente, igualdade revela-se tambem

com rela^ao aos meios colocados a disposi^ao dos fun-

cionarios ilegitimos da alian^a particular. Em toda parte

eles possuem o direito de interven^ao em processos nos

quais plebeus estao envolvidos contra as linhagens; ser-

ve para tal finalidade o direito de intercessao do tribuno

romano, assim como do Capitano del populo florentino,

realizado por cassa^ao ou ato justiceiro de linchamen-

to .

43 A alian^a particular exige que os estatutos da cidade

somente possam adquirir carater obrigatorio quando os

plebeus hajam concordado, e finalmente consegue impor

que apenas aquilo que determinaram torne-se lei.

O principio de direito romano ut, quod tributim ple-

bs iussisset, populum teneret44 tern seu paralelo nos Or-

dinamenti della giustizia florentinos e na elimina^ao de

todos os nao-trabalhadores na ditadura operaria instau-

rada por Lenin. Outro rneio usado pela democracia para

consolidar seu dominio e a obriga^ao de filiar-se a plebs.

Na Antigiiidade, a nobreza e obrigada a inscrever-se nas

tribus, e, na Idade Media, nas corpora^oes, embora essa

conseqiiencia extrema em muitos casos nao fosse efetua-

da. Finalmente, encontra-se em toda parte um incremen-

to repentino e quase tremendo dos cargos de funcionario:

ocorre uma pletora do funcionarismo publico, provoca-

do pela necessidade do partido vitorioso de prover seus

43. Funqao correspondente teve, na revoluqao alema [de 1918], a exigencia do

Conselho de Soldados de referendar as sentenqas judiciais.

44. “O que a plebc decidir nos comicios por tribos, devera ser observado pela

populagao toda.” [N. do T.]
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partidarios com prebendas e emolumentos. Chegam a

esse ponto as coincidencias entre a democracia na Anti-

giiidade e na Idade Media. Contudo, ao lado dessas coin-

cidencias, existem tambem as diferen^as fundamentais.

Em primeiro lugar, uma de carater externo: as divisoes

sociais, nas quais se articula a cidade. Na Idade Media,

seus elementos constitutivos eram as corporates de ofl-

cios; na Antigiiidade, nunca chegaram a ter tal carater.

Ao focalizarmos novamente as corpora^oes de ofl-

cios na Idade Media, percebemos como sucessivamen-

te chegam ao mando varias camadas de corporaqoes. A
mais antiga dessas camadas foi distinguida posterior-

mente, em Florence, a cidade classica das corpora^oes,

como o conjunto das arti maggori e das arti minori.

Abrange, por um lado, comerciantes, cambistas, joalhei-

ros, ou seja, empresarios que precisam de um conside-

red capital operativo; por outro lado, juristas, medicos,

farmaceuticos, isto e, o conjunto das “pessoas de posses e

cultura”, no sentido da burguesia moderna. Das corpora-

tes de empresarios cabe supor, pois, que ao menos 50%

de seus membros eram ou logo se tornaram rentistas. A
essa categoria das “pessoas de posses e cultura” chamava-

se o popolu grasso
, a gente “gorda”. Exatamente a mesma

expressao e encontrada nos Salmos, a poesia de mani-

festa^ao especifica dos ressentimentos do homem vir-

tuosamente devoto diante de uma camada de rentistas

e nobres, de posi^ao social superior, diante dos “gordos”,

como ali sao chamados repetidamente.

Abaixo das arti maggiori estao os pequenos capita-

listas, as arti minori, apougueiros, padeiros, teceloes etc.,

que, ao menos na Italia, ocupavam um lugar ja no limi-
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te do estamento dos trabalhadores (enquanto alguns, na

Alemanha, tornaram-se grandes empresarios). Os pro-

prios trabalhadores, finalmente, os ciompi , so chegaram

ao poder em ocasioes extremamente raras, em geral

apenas quando a nobreza se aliou as camadas inferiores,

contra as camadas medias.

Sob o domlnio das corpora$6es de oficio, a cidade

da Idade Media praticou uma politica de tipo particu-

lar, a assim chamada politica economica municipal.45 Sua

finalidade consistia, por um lado, na manuten^ao das

oportunidades tradicionais de sustento e ganho econo-

mico, caracterizando-se, por outro lado, pelo fato de que,

via de regra, sujeitou as regioes rurais a esses interesses

economicos mediante direitos territoriais e obriga^ao de

mercado. Alem do mais, procurou obstar a concorrencia

e a evolu^ao rumo a empresa de grande porte. Apesar

disso, formou-se a oposi(;ao entre o capital de comer-

ciantes e o trabalho industrial corporativo, e preparou-se

o desenvolvimento da industria domestica, assim como

a forma^ao de uma classe de oficiais-artlfices, como um

dos precursors do proletariado moderno. Nada disso

observamos na Antigiiidade, sob o domlnio da demo-

cracia. Todavia, encontramos resqulcios disso na epoca

mais antiga, tambem em Roma: os fabri da constitui^ao

militar serviana, artesaos e ferreiros militares talvez se-

jam remanescentes desse tipo. 46 Na epoca da democracia

45. Cf. p. 131s, 138SS; 192SS; tambem Gierke, op. cit., vol. da literatura sobre as cida-

des medievais, particularmente: G. Fagniez. Elude sur Vindustrie la classe indus-

trielle d Paris au 13. et 14. siede. Paris: 1877; Kotschke, op. cit, 123SS com indicates

bibliograficas (mais detalhadamente: Dahlmann-VVaitz nr. 2276SS, 6845SS).

46. Cf. acima p. 128.
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plena, entretanto, nao se faz men^ao a nada semelhante,

e somente nos tempos do Baixo Imperio Romano encon-

tramos novamente vestigios. Assim, falta na Antiguidade a

corpora^ao de offcio como for^a dominadora da cidade

e, com isso, a politica corporativa e finalmente a oposi^ao

entre capital e trabalho, como ja existe no final da Ida-

de Media. Na Antiguidade, essa oposi^ao e representada

por proprietarios de terras e pessoas sem propriedade de

terras. O proletarius nao e, como opinava Mommsem47
,

um homem somente capaz de servir ao Estado produ-

zindo filhos, mas sim o descendente deserdado de um
proprietario de terras e cidadao de direito pleno, de um
assiduus. Toda a politica na Antiguidade visava ao obje-

tivo de impedir a forma^ao de tais proletarii pela restri-

^ao da servidao por dividas e a mitigaqao do direito de

dividas. Pois, via de regra, a oposi<;ao na Antiguidade foi

entre o credor urbano e o devedor campones.48 Na ci-

dade residia o patriciado que emprestava o dinheiro; no
campo, a gente miuda para quern se emprestava, e, com a

constitui^ao do direito de dividas na Antiguidade, tal re-

laqao facilmente levava a perda da propriedade fundiaria

e, assim, a proletariza^ao. Por todas essas razoes, a cidade

da Antiguidade nao conhecia uma politica de sustento,

mas apenas uma politica militar para a manuten^ao do
icA.qpoc;, do fundus, do qual um homem vivia e podia ti-

rar os meios para seu equipamento como soldado. Pro-

47. Tli. Mommsen. Romisches Staatsrecht hi. 237s, 840 nota 2.

48. Cf. R. Pohlmann. Geschichte des antiken Kommunismus und Sozialismus. 2
vol., Munique: 1893-1901 [a partir da 2.ed., com o ti'tulo: Geschichte der sozialen
Frage und des Sozialismus in der antiken Welt

;
3.ed. 1925, editado por e com um

anexo dc Fr. Oertel. - W.J.
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curava-se impedir o enfraquecimento da forc^a de defesa.

Assim, nao cabe entender ainda as grandes reformas dos

Gracos no sentido moderno de regulamenta^oes para a

luta de classes; elas possuem uma orientagao puramen-

te militar, como a ultima tentativa de manter o exercito

civico e evitar o exercito mercenario. Os adversaries das

linhagens na Idade Media eram, por um lado, os empre-

sarios, por outro, os artesaos; na Antiguidade, em con-

trapartida, sempre o campones. A diferenqa dessas opo-

si^oes corresponde o fato de que a cidade da Antiguidade

possui divisao social diferente daquela que se via na ci-

dade medieval. Nesta ultima, as linhagens sao obrigadas

a integrar-se as corpora^oes; nas aldeias, dqpoi, tribus,

distritos de proprietarios de terras residentes no campo,

onde se instalam com direitos iguais aos dos proprieta-

rios camponeses. Na Idade Media, foram acomodados

ao artesanato; na Antiguidade, no campesinato.

Tambem o desenvolvimento da democracia na Anti-

guidade caracteriza-se pelo fato de as diversas camadas

democraticas substitiurem-se umas as outras. Primeiro,

foi a classis que subiu, a camada dos ‘o7t\a napex^pevoi,

que se equipavam plenamente, por conta propria, com

coura^a e escudo e que, portanto, podiam ser colocados

nas primeiras linhas da frente guerreira. Somente depois,

em conseqiiencia da politica naval e em certa parte geo-

grafica, particularmente em Atenas, foram as classes des-

possuidas que chegaram a dominar, uma vez que a trota

somente podia ser tripulada recorrendo a todas as cama-

das da popula^ao. Assim, o militarismo ateniense levou

a situa^ao em que, afinal, passaram os marinheiros ao

comando na assembleia do povo. Em Roma, o processo
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analogo somente ocorreu com a invasao dos cimbros e

teutoes, porem nao na forma da concessao de direitos

civis aos sol dados, e sim pela formai^ao de um exercito

profissional com seu imperator a frente.

A essas diferen^as entre o desenvolvimento na Anti-

giiidade e na Idade Media acrescenta-se ainda aquela das

condi^oes estamentais.

O cidadao tipico da cidade corporativa medieval e

comerciante ou artesao; e cidadao de direito pleno quan-

do e proprietary de uma casa. Na Antiguidade, em con-

trapartida, o tipico cidadao de direito pleno e o proprieta-

rio de terras que reside no campo. Na cidade corporativa

reina portanto, em primeiro lugar, a desigualdade esta-

mental. A pessoa que nao possui terras necessita do pro-

prietario como agente fiduciario (Salmann , no alemao

da epoca) quando quer adquiri-las; alem do mais, esta

em desvantagem no que diz respeito a ordem processual,

e essa posi<;ao juridica inferiorizada somente e compen-

sada paulatinamente, nem sempre por completo. Entre-

tanto, como pessoa, o cidadao da cidade medieval e livre.

A frase “O ar da cidade deixa livre” (Stadtluft machtfrei

)

significava que, transcorridos um ano e um dia, o senhor

nao tinha mais direito de exigir que lhe fosse entregue o

servo que dele fugira. Conquanto essa regra nao valesse

em toda parte e houvesse sofrido fortes restriqoes pela

legisla^ao dos Hohenstaufen, correspondia, porem, ao

sentimento juridico das comunidades burguesas das ci-

dades, impelidas em faze-la vigorar tanto por interesses

militares como por interesses tributaries. Desse modo,

passou a ser a tendencia determinante na evoluqao da

cidade medieval a compensa^ao das desigualdades esta-
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mentais e a eliminaqao da nao-liberdade. Inversamente,

a Antiguidade conhece, em seus tempos primitivos, dife-

renc^as estamentais semelhantes as da Made Media. Co-

nhece a diferen^a entre o patrono e o “cliente”, que tinha

de seguir o guerreiro cavaleiro como escudeiro; conhece

relates de servidao e escravos. No entanto, com o cres-

cente fortalecimento do poder das cidades e seu desen-

volvimento rumo a democracia, aumentam as diferen^as

estamentais; escravos sao comprados ou trazidos lurtiva-

mente em grandes quantidades, formando uma camada

inferior cada vez mais numerosa nas grandes cidades - a

seu lado, aparecem os libertos. Portanto, a cidade da An-

tiguidade mostra, em oposiqao a cidade medieval, uma

crescente desigualdade estamental. Finalmente, nao exis-

te, na Antiguidade, nenhum vestigio do monopolio das

corporac^oes medievais. Na epoca do dominio da demo-

cracia ateniense, encontramos, em documentos relativos

a constru^ao das colunas para o Erection, que atenienses

livres e escravos trabalharam na mesma equipe e que ha-

via escravos trabalhando como capatazes, logo como su-

periores de atenienses livres, uma situaqao inconceblvel

na Idade Media em vista da existencia de uma poderosa

industria livre.

Tudo isso impele a seguinte conclusao: a democra-

cia da cidade na Antiguidade e uma corpora^ao politica.

Tern, e certo, determinados interesses de ganho econo-

mico, igualmente monopolizados, mas trata-se de inte-

resses economicos de carater belico: tributos, despojos

de guerra - os pagamentos dos aliados sao repartidos

unicamente entre os cidadaos da cidade. Assim, como

aconteceu com a corpora^ao de oficio no final da Ma-
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de Media, tambem a corpora^ao dvico-democratica na

Antigiiidade tinha interesse em nao admitir um numero

demasiado grande de participantes; a limita^ao, dai re-

sultante, do numero de cidadaos, representou uma das

razoes do declinio das cidades-estado gregas. Monopo-

lios dessa corpora^ao politica sao a cleruquia, isto e, a

distribui^ao de terras conquistadas entre a comunidade

de cidadaos, a distribui^ao de despojos de guerra e, por

ultimo, as subven^oes que a cidade retira de seus rendi-

mentos politicos e da a teatros, distributes de cereais e

remunerates para os participantes no tribunal de jura-

dos e na ecclesia. A guerra cronica era, portanto, o estado

normal para o cidadao grego de direito pleno, e um de-

magogo como Cleon sabia muito bem por que incitava

a guerra: ela enriquecia a cidade, ao passo que periodos

prolongados de paz eram dificeis de suportar pela cama-

da de cidadaos. Quern se dedicava ao trabalho pacifico,

excluia-se dessas oportunidades. Era o caso dos liber-

tos e dos metecos; neles encontramos, pela primeira vez,

algo semelhante a burguesia moderna, excluida da pro-

priedade fundiaria, mas abastada.

Se a cidade-Estado da Antigiiidade, em sua forma

caracteristica, nao viu surgir em seu bojo nenhuma

corpora^ao de oficio e nada semelhante; se, em vez dis-

so, criou um monopolio politico-militar para a cama-

da de cidadaos e desenvolveu-se para uma corpora^ao

de soldados, entao a razao disso foi de natureza pura-

mente militar. A cidade da Antigiiidade representava o

maior nivel de desenvolvimento da tecnica militar em

seu tempo. Nao havia formates equiparaveis para fazer

frente a um exercito de hoplitas ou a uma legiao roma-
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na. Dai se explica o fato de que o afa economico de gerar

ganhos se orientasse, na Antigiiidade, para os ganhos de

guerra e outras vantagens adquiriveis por via meramen-

te politica. Ao cidadao veneravel, opoe-se a “pessoa ig-

nobil”: ignobil, contudo, e qualquer um que se dedique

a um trabalho pacifico no sentido hodierno. Em oposi-

c;ao a esse contexto, no inicio da Idade Media, o foco da

tecnica militar concentrava-se nos cavaleiros, fora das

cidades. Nada era capaz de resistir a um exercito de ca-

valeiros coura^ados. Como conseqiiencia, os exercitos

civicos das corpora^oes nunca foram capazes de agir

de maneira ofensiva, mas apenas defensivamente (com

a unica exce^ao da batalha de Courtray, em 1307). Por

isso, os exercitos civicos da Idade Media nunca conse-

guiram exercer a fun^ao como corpora»;ao de utilidadc

economica, a maneira dos exercitos dos hoplitas ou das

legioes da Antigiiidade.

No Ocidente, encontramos, durante a Idade Media,

uma forte oposi<;ao entre a cidade no Sul e no Norte. No

Sul, os cavaleiros residiam, na maioria dos casos, dentro

da cidade; no Norte, ocorria o contrario, com as residen-

ces, desde os primordios, fora da cidade ou francamente

excluidas dela. No Norte, os privileges de cidade conti-

nham uma clausula que previa ter a cidade o direito de

recusar a residencia, por tempo maior, de ministeriais ou

cavaleiros; por outro lado, a cavalaria do Norte se fecha-

va contra o patriciado das cidades e considerava-o infe-

rior. A razao reside no fato de que a genese da cidade, la e

aqui, ocorreu em epocas diferentes. Quando as comunas

italianas iniciaram sua ascensao, a tecnica militar cava-

leira estava no auge. Por isso, a cidade se viu obrigada a
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contratar cavaleiros a soldo ou a aliar-se com eles. Assim, desapareceu cedo. A cidade incluiu massivamente gent/e-

as guerras entre as cidades de guelfos e gibelinos repre- men rurais em seu direito de cidadania. No final, a bur-

sentam essencialmente lutas entre diferentes grupos de guesia das cidades alcan<;ou a supremacia, conquanto

cavaleiros. Mais tardc, a cidade fez esfor^os para que os formalmente a nobreza continuasse com a diretpio dos

cavaleiros fixassem residencia nela, submetessem-se ao negocios ate a epoca recente.

inurbamento, pois nao queria que, desde seus castelos, Ao perguntar-se pelas conseqiiencias dessas situa-

tornassem as estradas inseguras, e, alem disso, desejava <^oes para o desenvolvimento do capitalismo, e preciso

que a presence do cavaleiro contribuisse para o burgues reparar na diversidade entre as formas de ganho econo-

ganhar dinheiro. inico na Antigiiidade e na Idade Media, assim como nos

A cidade inglesa representou contraste extremo com diversos generos de capitalismo.

essa situa^ao. Diferentemente da alema e da italiana, Em primeiro lugar, encontramos em toda parte e nas

nunca chegou a formar uma cidade-Estado e, com ra- mais diversas epocas varios tipos de capitalismo nao-ra-

ras exce^oes, nunca intentou ou conseguiu dominar as cional: empreendimentos capital istas para efeitos de ar-

regioes campestres, expandir a estas seus direitos terri- rendamento de impostos (no Ocidente, na China e na

toriais. Para tal, nao possuia nem o poder militar, nem a Asia Menor) e para efeitos do financiamento de guerras

vontade. Sua autonomia remonta ao fato de que arrenda- (na China e na India, na epoca dos Estados parciais); o

ra do rei o direito da cobran<;a de impostos, e apenas era capitalismo especulativo dos comerciantes, uma vez que

cidadao aquele que participava do arrendamento ou dos quase nenhuma epoca da historia desconhece totalmen-

impostos, mediante os quais a cidade recuperava a soma te o comerciante; capitalismo usurario que explora, me-

paga por adiantado ao rei. A posi^ao particular da ci- diante emprestimos, situates alheias de necessidade.

dade inglesa explica-se, por um lado, pela concentra^ao Todas essas formas de capitalismo estao orientadas em
extraordinaria do poder do Estado na Inglaterra a partir despojos, impostos, emolumentos provenientes de car-

de Guilherme, o Conquistador, e, por outro lado, pelo gos, usura oficial (quando o funcionario, financiado an-

fato de que, desde o seculo xm, os municipios ingleses tes - como Cesar por Crasso -, depois procura amortizar

estavam reunidos no parlamento, e os cavaleiros, quando o debito das somas adiantadas por meio de abusos no

queriam se impor contra a coroa, precisavam deles por cargo) e, finalmente, em tributos e situa9oes de necessi-

razoes pecuniarias - como, em compensa^ao, as cidades dade atual. Entretanto, tudo isso representa modalidades

precisavam dos cavaleiros para fins militares. Uma vez de carater economicamente irracional, sem que dai re-

que existia a representa^ao no parlamento, eliminaram- sultasse um sistema racional de organiza^o do trabalho.

se, para as cidades singulares, ensejo e possibilidade para Em contrapartida, o capitalismo racional esta orientado

pollticas particulares. A oposi^ao entre cidade e campo para oportunidades de mercado, ou seja, oportunidades
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economicas no sentido mais estrito da palavra; e quanto

mais racional ele for, tanto mais existem venda em massa

e oportunidades para abastecimento das massas. Elevar

esse tipo de capitalismo a categoria de sistema ficou re-

servado ao desenvolvimento ocidental moderno desde o

final da Idade Media.

Quando a cidade grega precisava de creditos, arren-

dava terras publicas ou tinha serviqos de fornecimen-

to a adjudicar, era obrigada a encenar uma concorren-

cia entre os diversos capitalistas interlocais. Roma, por

sua vez, possuia uma classe nacional de capitalistas: os

equites, a cavalaria romana que, desde a epoca dos Gra-

cos, desempenhou papel determinante no Estado. Con-

tudo, o capitalismo dessa classe tambem se orientava, de

modo claro, para oportunidades estatais e politicas, por

arrendamento de agerpublicus
,
isto e, de terras conquis-

tadas, e de dominios, por arrendamento de impostos,

por financiamento de politicos e de guerras. Tal classe

teve influencia determinante, embora temporaria, sobre

a politica romana, mesmo contando com o antagonismo

da nobreza de toga.

Essa diferen<;a entre as condi$oes na Antiguidade

e na Idade Media - sendo que o capitalismo da Baixa

Idade Media ja come^a a orientar-se para oportunida-

des de mercado - repercute no rumo da evolu^ao apos

o aniquilamento da liberdade municipal. Tambem aqui

encontramos diferen^as fundamentals entre o desenvol-

vimento na Antiguidade e na epoca medieval- moder-

na. Na Antiguidade, a liberdade municipal desapareceu

para dar lugar a urn imperio mundial burocraticamente

organizado, dentro do qual nao havia mais lugar para
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o capitalismo politico. Vemos como os imperadores, de

inicio dependentes do capital financeiro da cavalaria,

conseguem emancipar-se de maneira crescente, afastan-

do a cavalaria do arrendamento de impostos e barran-

do-lhe, assim, o acesso a fonte de riquezas mais lucrati-

vas - de modo similar aos reis egipcios, que igualmente

souberam tornar independente de poderes capitalistas a

cobertura das necessidades politicas e militares de seu

Estado e acabaram conseguindo que o arrendatario de

impostos terminasse como funcionario fiscal .
49 Na epo-

ca imperial, o arrendamento de dominios cedeu lugar,

em toda parte, a apropria^ao permanente de natureza

hereditaria. No lugar da adjudica^ao, mediante submis-

sao, de servi^os e trabalhos publicos a empresarios, apa-

recern as obriga$oes coercivas estatais de servi^o publico

e as corveias de suditos; as diversas classes da popula^ao

sao divididas por estamentos profissionais e estes novos

estamentos sao onerados com os encargos estatais sob

responsabilidade solidaria. Tal desenvolvimento signifi-

ca o sufocamento do capitalismo da Antiguidade .

50

O exercito mercenario cede lugar a conscriqao; para

os navios, existe o dever da mobiliza^ao obrigatoria; a

colheita inteira de cereais, na medida em que provem de

regioes com produ<;ao excedente, e distribuida, confor-

me a necessidade, entre diversas cidades, com elimina-

^ao do comercio privado; a obriga^ao de construir vias

de transporte em geral, qualquer que fosse o encargo em

49. Cf. U. Wilcken. Papyruskunde i, 1, 169SS; idem, Alexander der Grofie und die

hellenistische Wirtschaft ,
Schmollers Jahrbuch xlv (1921); [veja tambem Max

Weber.Agrarverhaltnisse im Altertum. In: Handbuch (•', p. 181). - W.]

50. Max Weber, loc. cit.
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considera^ao, e jogado nos ombros de determinadas pes-

soas, por lei hereditaria atadas a gleba e a profissao. No
final, os munidpios romanos correm atras de seus pre-

feitos - de modo nao muito diferente ao do povo de uma
aldeia atras do touro comunal exigindo a volta dos

ricos conselhos municipals com uma aqao reivindicato-

ria, visto que a comunidade dos habitantes responde de

modo solidario por todos os tributos e obriga^oes es-

tatais. Era determinante para todas essas obriga^oes o

prindpio da origo, decalcada, por sua vez, da idla do Egi-

to ptolemaico: deveres dos suditos somente podem ser

cumpridos na comunidade de origem. Entretanto, desde

que este sistema se formou, o capitalismo perdeu as pos-

sibilidades politicas de obter ganhos: para tal tipo de ca-

pitalismo, ha tao pouco lugar no Estado da corveia egip-

cia como no Estado das obriga^oes coercivas de serviqo

publico do Baixo Imperio Romano.

De maneira muito diferente desenvolveu-se o des-

tino da cidade na epoca moderna. Tambem nesse caso

ela foi privada, em medida crescente, de autonomia ad-

ministrativa. A cidade inglesa dos seculos xvn e xvm
era apenas uma turma de guildas, que nada mais podia

pretender senao importancia financeira e estamental. As

cidades alemas da mesma epoca, com exceqao das im-

perials, eram cidades regionais, as quais tudo era impos-

to de cima. Nas cidades francesas, esse desenvolvimento

ocorrera antes; as cidades espanholas foram subjugadas

por ocasiao da insurrei^ao dos comuneros. As italianas,

por sua vez, encontravam-se na mao da signoria ; as rus-

sas nem sequer conseguiram ascender a liberdade das ci-

dades no Ocidente. Privou-se as cidades a soberania mi-
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litar, a soberania judicial e a soberania industrial. Nesse

processo, via de regra, nao foram mudados os antigos di-

reitos formais; mas de fato, na epoca moderna, as cidades

foram privadas de liberdade, como aconteceu, na Anti-

giiidade, com a institui^ao do dominio romano. Porern,

a diferen^a daquela epoca, cairam no poder de Estados

nacionais concorrentes que se encontravam em constan-

te luta, pacifica ou guerreira, pela hegemonia. Essa luta

competitiva criou as maiores oportunidades para o ca-

pitalismo ocidental-moderno. Cada Estado, individual-

mente, concorreu para atrair capital livre, que lhe pres-

crevia as condi^oes sob as quais o ajudaria a conseguir

hegemonia. Da alianqa forqosa do Estado com o capital

sairia a burguesia nacional, a burguesia no sentido mo-

derno da palavra. Portanto, e o Estado nacional conso-

lidado que garante ao capitalismo as chances de perma-

necer; enquanto nao ceda lugar a um imperio mundial,

tambem o capitalismo evidentemente perdurara.

8. 0 Estado racional

A. 0 Estado racional. Direito e funcionalismo

0
Estado, no sentido de Estado racional, somente

existiu no Ocidente. No antigo regime chines 5 ',

acima do poder inquebrantavel das linhagens,

guildas e corporaqoes, havia uma camada restrita dos as-

51. Cf. M. Weber. Gesammelie Aufsatze zur Religionssoziologie 1. Tubingen: 1920.

2j6ss, e a literatura ali indicada.
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A partir dessa avaliapSo

da alianpa entre o capital e

a burguesia nacional com-

preende-se muito da pos-
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Max Weber. Weber defen-
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sobre a Alemanha do p6s-

Primeira Guerra Mundial, a

necessidade de lideres res-

pons^veis, capazes de levar

a Alemanha a uma posigao

de dominio na luta imperia-

lists de seu tempo.
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sim chamados funcionarios, os mandarins. Em primeira

linha, o mandarim e um literato de cultura humanista,

que possui uma prebenda, mas nao tem minima forma-

qao em assuntos de administrate* nao conhece nada de

jurisprudencia; e sobretudo caligrafo e sabe fazer versos,

conhece a literatura milenar dos Chineses e e capaz de

interpreta-la. Quanto a sua funqao, nao se da importan-

cia a seu desempenho politico. Tal tipo de funcionario

nao realiza pessoalmente trabalhos administrativos; ao

contrario, a administrate esta em maos de funciona-

rios de oficio. O mandarim e transferido de um lugar

para outro, para que nao crie raizes em sua circunscri-

qao administrativa; nao pode, inclusive, ocupar cargo

em sua provincia natal. Como nunca entende o dialeto

da provincia onde esta, nao pode se comunicar com o

publico. Um Estado com tais funcionarios e diferente

de um Estado ocidental. Na realidade, nesse caso tudo

reside na ideia, de natureza magica, de que a virtude do

imperador e dos funcionarios - isto e, sua perfeiqao em

relate a cultura literaria - garante, em tempos normals,

a manutenqao da ordem. Entretanto, quando ocorre um
periodo de seca ou qualquer outro acontecimento de-

sagradavel, lavra-se entao um edito dctcrminando que

as provas em composite de versos serao mais severas

ou que os processos serao acelerados, porque senao os

espiritos entram em inquietac^ao. O imperio e um Es-

tado agrario. Por isso, o poder das linhagens agricolas,

nas quais ainda descansam os nove decimos da econo-

mia e ao lado das quais ainda estao as guildas e associa-

tes corporativas, mantem sua forqa quebrantada. Em

substancia, tudo fica entregue a si. Os funcionarios nao
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governam, apenas intervem em caso de agita^oes e inci-

dentes desagradaveis.

De modo diferente apresenta-se o Estado racional,

unico contexto no qual o capitalismo moderno pode vi-

gorar. Esse Estado tem sua base no funcionalismo espe-

cializado e no direito racional.

Ja nos seculos vii e xi, o Estado chines passou a

substituir, na administrate, o funcionalismo com cul-

tura humanista por um funcionalismo especializado;

tal substituiqao, porem, so pode ser mantida tempora-

riamente; entao ocorreu o comum eclipse lunar e todo

o processo foi novamente derrubado. Nao cabe afirmar

seriamente que a alma do povo chines nao suportou o

funcionalismo especializado. E fato que seu surgimen-

to (e, com isso, o do Estado racional) foi impedido pelo

vigor da magia. Por isso, tambem nunca foi possivel dis-

solver as associates de linhagens, como aconteceu no

Ocidente, em funqao do desenvolvimento das cidades e

do cristianismo.

O direito racional do Estado ocidental moderno, pelo

qual se efetuam as decisoes do funcionalismo tecnica-

mente formado, deriva do direito romano pelo lado for-

mal, nao pelo lado do conteudo. O direito romano e pri-

meiro um produto da cidade-Estado de Roma, que nunca

viu a democracia nema justi^a chegarem ao dominio, do

modo como aconteceu na cidade grega. Um tribunal gre-

go de heliastas exercia justi^a de cadi; as partes procu-

ravam influenciar os juizes com pateticismo, lagrimas e

impreca^oes do adversario. Como mostram os discursos

de Cicero, esse procedimento tambem era conhecido em

Roma, mas nos processos politicos, nao nos processos
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Para Weber, a burocra-

cia racional, baseada no co-

nhecimento tecnico e no
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no caso em tela, eram repu-

diadas como perturbadoras

da ordem.
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civis, em que o pretor nomeava um iudex ao qual dava

instru^oes severas sobre as condi^oes necessarias para

condenar o acusado ou indeferir a a$ao. Mais tarde a bu-

rocracia bizantina, sob Justiniano, colocou ordem nesse

direito racional, motivada pelo interesse natural dos fun-

cionarios de dispor de um direito sistematizado, defini-

tivamente fixado e, portanto, mais facil de ensinar. Com
o desmoronamento do Imperio Romano no Ocidente, o

direito caiu nas maos dos notarios italianos. Estes, e se-

cundariamente as universidades, sao responsaveis pelo

redescobrimento do direito romano. Os notarios man-

tiveram as antigas formulas contratuais do Imperio Ro-

mano, reconfigurando-as conforme as necessidades da

epoca; paralelamente, formou-se nas universidades uma
jurisprudence sistematizada. Entretanto, o fator decisivo

dessa evolu^ao foi a racional iza^ao do processo.

Como todos os processos primitivos, tambem o dos

germanos antigos era um procedimento severamen-

te formal. A parte que pronunciasse uma so palavra da

formula de maneira errada perdia, porque a formula

possuia significance magica e temiam-se desvantagens

magicas. O formalismo magico do processo germanico

combinava com o formalismo do direito romano e rece-

beu novo significado juridico-romano. Contribuiu para

esse processo, em primeiro lugar, a monarquia francesa,

com a cria^ao do Instituto dos Advogados, cuja fun^ao

principal consistia em pronunciar de maneira correta as

formulas judiciais; mais tarde, no entanto, foi importan-

te sobretudo o direito canonico. A magnifica organiza-

<?ao administrativa da Igreja necessitava de formas fixas

para suas finalidades disciplinares com rela^ao aos laicos
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e para sua propria disciplina interna. Conseguia simpati-

zar tao pouco com o ordalio germanico quanto o conse-

guia a burguesia. Assim como esta ultima, nao podia ad-

mitir que revindicates de direito comercial se vissem

decididas por um anuncio de luta. Assim, fez-se garantir,

em toda parte, a isen^ao da obriga^ao para o duelo judi-

cial e do ordalio. Tambem a Igreja, apos vacilar em sua

atitude, por Em defendeu a opiniao de que tais meios

processuais seriam pagaos e, portanto, intoleraveis, pas-

sando a dar uma forma racional ao processo canonico

na maior medida possivel. Essa racionaliza^ao dupla do

processo, partindo tanto do lado secular como do lado

eclesiastico, estendeu-se por todo o mundo ocidental.

Existiram tentativas de ver na recep^ao do direito ro-

mano52 a razao para a ruina do campesinato e para a ge-

nese do capitalismo. Realmente, houve casos nos quais

a aplica$ao dos princlpios juridicos-romanos implicava

desvantagens para o agricultor; por exemplo, a reinter-

pretac^ao dos antigos direitos das associates comerciais

em serventias significou que aquele que presidia uma as-

sociac^ao comercial valia como proprietario, em termos

romanos, e que a propriedade dos membros da associa-

(;ao comercial era onerada com serventias. Por outro

lado, foi precisamente mediante os legistas formados no

direito romano que, na Franca, a monarquia conseguiu

dificultar muito, aos proprietarios fundiarios, a expro-

pria^ao de agricultores. Tampouco foi o direito roma-

no o fundamento absoluto para a genese do capitalismo.

52. Cf. G. v. Below. Die Ursachen tier Rezeption des romischen Rechts in Deutschland.

Munique e Berlim: 1905.
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Na Inglaterra, ber^o do capitalismo, nunca ocorreu uma
recep^ao do direito romano, pois, vinculado ao tribu-

nal regio, existia um estamento de advogados que nao
permitia altera^oes nas institutes nacionais de direito.

Dominava a jurisprudence - de seu bojo sairam (e con-

tinuam saindo) os juizes - e, por isso, impediu-se que
fosse ensinado direito romano nas universidades ingle-

sas, a fim de que nao chegassem aos assentos de juiz per-

son alidades nao-procedentes de suas fileiras.

lambem cabe destacar que todas as institutes ca-

racteristicas do capitalismo moderno provem de origens

distintas do direito romano: o titulo de renda (o titulo de
divida e o emprestimo de guerra) vein do direito medie-

val, com influence de ideias jurldicas germanicas; assim

tambem o titulo de aqao provem do direito medieval e

moderno - na Antigiiidade, era desconhecido; do mes-
mo modo, a letra de cambio, para cuja conforma^ao con-

tribuiram o direito arabe, italiano, alemao e ingles; igual-

mente a sociedade mercantil e produto da Idade Media
- a Antigiiidade apenas conhecia a empresa em coman-
dila; tambem a hipoteca com garantia do registro de

imoveis e titulo hipotecario, assim como a procura^ao,

sao de origem medieval e nao da Antigiiidade. A recep-

0o do direito romano tornou-se fator decisivo apenas
na medida em que criou o pensamento juridico-formal.

Quanto a sua estrutura, todo direito orienta-se ou em
principios juridico-formais ou em principios materiais,

entendendo-se por estes ultimos o principio utilitario e o

eqiiitativo, pelos quais procede, por exemplo, a jurisdi^ao

do cadi islamita. A justiqa de todas as teocracias e de to-

dos os sistemas absolutistas possuia orienta^ao material.
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e, inversamente, aquela das burocracias juridico-formais.

Frederico, o Grande odiava os juristas porque constan-

temente aplicavam seus decretos de orientaqao material

do modo formalista, fazendo assim com que servissem

para linalidades das quais nao queria saber. Nesse caso

(como tambem em todos os outros), o direito romano

foi o meio para a superaqao do direito material a favor

do formal.

Esse direito formalista e calculavel. Na China, pode

acontecer de um homem que vendeu sua casa a outro

homem, apos certo tempo, voltar para este ultimo pe-

dindo que lhe de abrigo, porque nesse meio tempo ficou

pobre. Se o comprador nao fixer caso do mandamento da

cultura chinesa antiga, que obriga a ajuda fraterna, entao

os espiritos se inquietam; por isso, acontece de o vende-

dor empobrecido voltar a morar na casa como inquilino

por coaqao, sem pagar aluguel. Com um direito dessa

indole, o capitalismo nao pode operar; o que ele precisa

e de um direito calculavel, do modo similar a uma ma-

quina; aspectos religioso-rituais e magicos nao podem

ter importance alguma. A criaqao de tal tipo de direito

foi possivel pelo fato de o Estado moderno aliar-se com

os juristas a fim de fazer valer suas pretensoes de poder.

No seculo xvi, houve periodos em que se intentou faze-

lo junto com os humanistas. Os primeiros colegios gina-

siais com ensino de lingua grega foram criados supon-

do-se que um homem formado ali estaria apto a ocupar

cargos estatais, uma vez que a luta politica se efetuava,

em medida consideravel, por uma barganha de oficios

estatais, e apenas uma pessoa instruida no grego e no

latim era capaz de exercer tal funqao. Essa ilusao durou
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pouco tempo; logo depois percebeu-se que os produtos

dos cursos ginasiais nao estavam habilitados a fazer po-

litica. Restaram os juristas. Na China, onde o mandarim
de cultura humanista dominava a cena, o monarca nao

tinha juristas a disposipao, e a disputa das diversas esco-

las filosoficas - sobre qual delas formaria os melhores

estadistas - ia e vinha, ate que afinal venceu o confu-

cionismo ortodoxo. Tambem a India decerto conhecia

escrivaos, mas nao juristas formados. Em contrapartida,

o Ocidente dispunha de um direito formalmente estru-

turado - produto do genio romano e os funcionarios

formados nesse direito superavam, como tecnicos admi-

nistrativos, todos os demais. Tal falo ganhou importan-

cia para a historia economica porque a alian^a entre o

Estado e a jurisprudence formal beneficia indiretamen-

te o capitalismo.

B. A politica economica do Estado racional

Uma politica economica estatal que mere^a este nome,

isto e, que seja continua e conseqiiente, somente nasce

em tempos modernos. O primeiro sistema a produzi-la

e o chamado mercantilismo. Antes do desenvolvimento

deste, havia, entretanto, duas formas de politica em toda

parte: a fiscal e a de assistencia publica, a ultima no sen-

tido da garantia da cota alimenticia, comum a epoca.

No Oriente, as razoes rituais de importance essen-

cial, junto com a constitui^ao de castas e linhagens, im-

pediram o desenvolvimento de um politica economica

programada. Na China, houve mudan^as extraordina-

rias nos sistemas politicos. O pais conheceu uma epoca
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de forte comercio exterior, que se estendeu ate a India.

Depois, porem, a politica economica chinesa limitou-

se a uma condi^ao de fechamento ao exterior, de modo

que importa^ao e exporta^ao ficassem nas maos de ape-

nas treze empresas (cf. p. 204) e passassem unicamente

pelo porto de Cantao. Dentro do pais, a politica possuia

orienta^ao puramente religiosa; apenas quando acon-

teciam calamidades naturais indagava-se por maze-

las e vicios. Nesse caso, o respeito ao clima politico nas

provincias sempre determinava as decisoes, e um dos

problemas principals era determinar se as necessidades

do Estado deveriam ser cobertas com impostos 011 cor-

veias. No Japao, a constitui^ao feudal apresentou o mes-

mo efeito, levando ao fechamento total ao exterior; nesse

caso, a iinalidade foi a estabilizapao estamental. Temia-

se que o comercio exterior provocasse uma redistribui-

<;ao das riquezas. Na Coreia, foram razoes rituais as res-

ponsaveis por esse fechamento. Quando forasteiros, isto

e, pessoas insacras, entravam no pais, devia-se temer a

ira dos espiritos. Na Idade Media indiana encontramos

comerciantes gregos e romanos (tambem mercenaries

romanos), imigra^ao de judeus e privileges para judeus;

tais possibilidades, entretanto, nao conseguiram chegar

a seu desdobramento, pois tudo voltou a ser estereoti-

pado pela ordem das castas, a qual tornou impossivel

uma politica economica programada. Acresce-se a isso

0 fato de que o hinduismo veda severamente viagens ao

exterior. Quern viaja para fora, apos a volta, precisa ser

readmitido em sua casta.

No Ocidente, ate o seculo xiv, o desenvolvimento de

uma politica economica programada so foi possfvel na
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medida em que as cidades podiam ser levadas em con-

sidera^ao. Entretanto, houve indicios de politicas econo-

micas por parte dos principes. Na epoca carolingia, en-

contramos tabelas de pre^os e uma politica de assistencia

orientada em diversas dire^oes; a maioria das iniciati-

vas, porem, nao saiu do papel, e, com excei^ao da reforma

monetaria e do sistema de medidas e pesos introduzidos

por Carlos Magno, tudo desapareceu de novo na epoca

seguinte, sem deixar rastros. A politica comercial para a

qual ele gostaria de ter partido foi impossibilitada pela

falta de uma frota.

Enquanto o Estado principesco fracassava, a Igreja

intervinha na area da vida economica, tentando introdu-

zir na economia um minimo de juridicidade, probidade

e etica eclesiastica. Nesse contexto, uma de suas medidas

mais importantes foi o apoio da paz territorial interna,

tentando primeiro impor os dias de paz territorial e, afi-

nal, a sua observancia geral. Ademais, as grandes comu-

nidades patrimoniais eclesiasticas, particularmente os

mosteiros, constituiram os sustentadores de uma econo-

mia muito racional que nao cabe chamar de economia

capitalista, mas que era, sim, a mais racional dessa epo-

ca. Mais tarde tais esfor^os cairam em descredito, pois

a Igreja reanimou seus antigos ideais asceticos, reinter-

pretando-os para a respectiva epoca. Entre os imperado-

res, encontramos novamente alguns poucos indicios de

politica comercial no reinado de Frederico Barba-Roxa,

como tabelas de pre<;os e um tratado aduaneiro com a

Inglaterra, que visava a favorecer comerciantes alemaes.

Frederico n realizou a paz territorial, mas, de resto, pra-

ticou uma politica puramente fiscal que so favorecia os
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comerciantes ricos, proporcionando-lhes privilegios, so-

bretudo aduaneiros. A unica medida regulamentar dos

reis alemaes, em rela<;ao a politica economica, foi a luta

contra as aduanas no rio Reno, que, porem, vista no ge-

ral, nao rendeu resultados em fun^ao do sem-numero de

pequenos senhores ali residentes. Alem disso, faltou uma

politica economica planejada. Medidas regulamentares

que davam a impressao de constituir tal politica - como

o bloqueio do imperador Sigismundo contra Veneza, ou

o bloqueio ocasional do rio Reno (na luta contra a cida-

de de Colonia) -, ainda sao medidas de natureza pura-

mente politica.

A politica aduaneira estava nas maos dos principes

territoriais. Tambem ela carece, com poucas exce^oes,

de um fomento planejado da economia. Os aspectos do-

minantes de tal fomento sao”: favorecimento do trans-

pose a curta distancia, em face do transpose de longa

distancia, para fomentar o comercio entre as cidades e

regioes circunjacentes; taxas aduaneiras para exporta-

qao sempre mantidas mais elevadas do que taxas adu-

aneiras para importa^ao; favorecimento aduaneiro dos

comerciantes da propria regiao; taxas aduaneiras di-

ferenciadas para as vias de transpose, pois o principe

queria favorecer o uso de certas estradas para fins de co-

modidades Escais (objetivo para a consecu<;ao do qual

ele lan^ou mao inclusive do uso obrigatorio de estradas

e da sistematiza^ao do Stapelrecht, isto e, do direito das

cidades de exigir dos comerciantes que passavam por

53. Cf. A. Braunholz. Das deutsche Reichszolhvesen wahrend der Regierung der

Hohenstaufen und des Interregnums. Berlim: 1890.
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Adam Smith (1723-1 790),

importante filosofo, econo-

mista e moralista escoc§s,

foi o autor do cldssico Uma
investigagao sobre a natu-

reza e a causa das riquezas

das nagoes
,
de 1 776. Smith

e um dos mais importantes

filosofos do assim chamado

“iluminismo escocfes"

elas que colocassem sua mercadoria a venda, por um
determinado tempo, exclusivamente para os habitantes

da respectiva cidade); por fim, a concessao de privile-

ges para os comerciantes urbanos, medida praticada de

modo exemplar por Luis de Baviera, o Rico, que se ga-

bava de ter eliminado por completo os comerciantes ru-

rais (cf. p. 193). Taxas aduaneiras de prote^ao sao desco-

nhecidas, com poucas exce^oes - como no Tirol, onde

havia taxa aduaneira sobre o vinho para fazer frente a

concorrencia da importa^ao da Italia.

A politica aduaneira inteira efetua-se sob aspectos

fiscais e de politica alimenticia. De modo igual proce-

dem os numerosos tratados aduaneiros que remontam
ate ao seculo xm. O que mudou nesse contexto foi a

tecnica aduaneira. Originalmente, aplicava-se uma taxa

sobre valor pela sexagesima parte do valor a declarar;

no seculo xiv, esta subira ate a duodecima parte porque

a taxa aduaneira havia de funcionar como imposto so-

bre consumo.

No lugar das nossas medidas modernas de politi-

ca comercial, como taxas aduaneiras de proteqao, ha-

via proibi$oes comerciais diretas, decretadas com muita

frequencia quando se tratava de proteger o sustento dos

artesaos vernaculos e, mais tarde, dos agentes comer-

ciais vernaculos do trabalho em domicilio. Ou tambem
somente se permitia o comercio de atacado e proibia-se

o de varejo.

O primeiro vestigio de uma politica economica ra-

cional por parte de principes aparece no seculo xiv, na

Inglaterra; e o sistema que desde Adam Smith e chamado
mercantilismo.

C. 0 mercantilismo

Mercantilismo54 significa a transference do impulso

aquisitivo capitalista para a politica. O Estado e tratado

como se composto unicamente de empresarios capita-

listas; a politica economica voltada para o exterior ba-

seia-se no principio de levar vantagem indevida sobre

o adversario, de comprar o mais barato possivel e ven-

der a um pre<;o muito mais elevado. A finalidade consiste

em fortalecer o governo do Estado para o lado externo.

Portanto, mercantilismo significa a formaqao moderna
de um Estado de poder, perseguindo-se esse objetivo de
modo direto pelo incremento da receita dos principes e

de modo indireto pelo aumento da capacidade tributaria

da popula^ao.

Foi precondi^ao para a politica mercantilista a ex-

plora^ao da maior quantidade possivel de fontes de

aquisi^ao financeira no proprio pais. Entretanto, e er-

roneo achar que teoricos e estadistas mercantilistas ti-

vessem confundido a posse de metais preciosos com a

riqueza de um pais. Sabiam bem que a capacidade tribu-

54- Cf. F„ Leser. Merkantilsystem. Handworterbuch vi\ 65oss, e os artigos perti-

nentes (Balance of trade etc.) em R. H. J. Palgrave. Dictionary ofpolitical economy.

3 vol. Londres: 1895; Ad. Smith, An inquiry into the nature and causes ofthe wealth

ofnations. 1776, livro 4; G. Schmoller, Das Merkantilsystem in seiner historischen
Bedeutung. Jahrbuch fur Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft vm
(1884) 15SS. In: Umrisse und Untersuchungen zur Verfassungs-, Verwaltungs- und
Wirtschaftsgeschichte besonders des preufiischen Staates em 17. und 18 Jahrhundert.
Leipzig: 1898. p. iss; W. Sombart. Der Bourgeois. Munique e Leipzig: 1913. 3. ed.

1923; K. Haebler. Die wirtschaftliche Bliite Spaniens im 1 6. Jahrhundert und ihr

Verfall. Berlim: 1888; W. A. Hewins. English trade and finance chiefly in the 17th.

century. Londres: 1892; P. Clement. Histoire du systeme protecteur en France.
Paris: 1854; A. P. Usher. History of the grain trade in France 1400-1710. Cambridge
(Harvard): 1913, 223SS; Brisco (cf. p. 249).
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taria e a fonte dessa riqueza, e foi apenas com a inten^ao

de elevar essa capacidade que fizeram tudo para manter

no pais o dinheiro que ameaqasse esvair-se da circula-

£ao. Outro item do programa mercantilista, vinculado

de modo direto e evidente com a politica de poder desse

sistema, consistia em conseguir o maior aumento pos-

sivel da popula^ao e, a fim de poder alimenta-la, apesar

de seu crescimento, criar a maior quantidade possivel de

oportunidades de venda para o exterior, de preferencia

dos produtos que implicavam um envolvimento maxi-

mo do trabalho nacional - ou seja, para produtos ma-

nufaturados, nao para materias-primas. E, finalmente, o

comercio deveria ser efetuado somente por comercian-

tes do proprio pais, a fim de que o lucro ficasse inteira-

mente em proveito da capacidade tributaria interna. O
apoio teorico desse sistema foi a teoria da balanqa co-

mercial, a qual ensinava que o pais empobreceria assim

que o valor das importances superasse o das exporta-

noes; essa teoria foi desenvolvida, em primeiro lugar, no

seculo xvi, na Inglaterra.

De modo geral, cabe dizer que a Inglaterra e o pais

de origem do sistema mercantilista. Os primeiros ves-

tigios de sua aplica<;ao encontram-se la, no ano de 1381.

Sob o governo do fraco rei Ricardo 11, por ocasiao de

uma crise financeira, 0 parlamento instituiu uma comis-

sao de investiga^ao, que trabalhou aplicando, em primei-

ro lugar, 0 conceito da balanqa comercial, com todas as

caracteristicas essenciais. No inicio, apenas produziu re-

gulamentacoes conjunturais - proibiqoes de importaqao,

favorecimentos da exportanao -, sem que, entretanto, a

politica inglesa tivesse tornado um rumo mercantilista a
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partir de entao. Costuma-se datar a virada decisiva em
1440. Naquele ano, duas regras (mediante um dos nume-

rosos Statutes of employment, decretado para combater

as inconveniencias da situa^ao indicada), antes aplica-

das apenas ocasionalmente, foram elevadas a principios:

comerciantes estrangeiros que levavam mercadoria para

a Inglaterra foram obrigados a investir todo o dinhei-

ro, obtido com a venda, na compra de mercadoria ingle-

sa; e comerciantes ingleses que iam para o exterior eram

obrigados a trazer para a Inglaterra, em dinheiro, ao me-

nos uma parte de sens rendimentos. A continua^ao, essas

duas regras, paulatinamente, pautaram todo o sistema do

mercantilismo ate a Ata de Navega^ao de 1651, visando a

supressao da navega^ao estrangeira.

Como pacto do Estado com interesses capitalistas,

o mercantilismo manifestou-se sob um aspecto duplo.

Uma de suas formas de manifesta<;ao foi a de um mer-

cantilismo monopolista-estamental, tal qua! se nos apre-

senta de forma tipica na politica dos Stuarts e da Igreja

anglicana, em particular do bispo Laud, decapitado mais

tarde. 55 Esse sistema tencionava a criaqao de uma estru-

tura estamental da populanao inteira em sentido cristao-

social, uma estabilizanao dos estamentos, para poder rea-

lizar novamente o sistema do amor cristao-social. Sua

atitude em relatpao a pobreza era benigna, em franco con-

traste com o puritanismo, que considerava toda pessoa

pobre um elemento hostil ao trabalho ou um delinqiien-

te. Na pratica, 0 mercantilismo dos Stuarts possuia uma

orientanao com predominancia fiscal, estabelecendo que

55. Cf. H. Bell. Archbishop Laud a priestly government. Londres: 1907.
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Joan-Baptiste Colbert

(1619-1683) foi minislro

Has finanpas da Franpa

ontre 1665 e 1683, no

tornado de Luis XIV. Ficou

conhecido pelo eslimu-

lo A manufatura francesa

do 6poca.

todas as novas industrias somente podiam importar em
virtude de monopolios concedidos pelo rei e que deviam
ser mantidos, permanentemente, sob o controle e a ex-

plora^ao dele. Semelhante, embora nao tao conseqiiente,

foi a politica de Colbert na Franca. Este pretendia urn
fomento artificial, sustentado por monopolios, da indus-
tria, inten<;ao que coincidia com aquela dos huguenotes,
cuja perseguiqao, portanto, via com desagrado. Na Ingla-

terra, a politica real e anglicana sucumbiu no Parlamento
Longo gramas aos puritanos. Sua luta contra o rei pros-
seguiu durante decadas, sob o clamor de guerra “contra
os monopolios”, concedidos em parte a estrangeiros, em
paite a cortesaos, ao passo que as colonias foram cedi-

das a favoritos do rei. A pequena classe de empresarios
gerada principalmente dentro das corpora^oes de oficio,

mas tambem fora destas, defendeu-se contra a econo-
mia monopolista do rei, e o Parlamento Longo decretou
a incapacidade eleitoral dos monopolistas. A tenacidade
extraordinaria com a qual a mentalidade economica do
povo ingles lutou contra todos os carteis e monopolios
teve sua expressao nessas lutas puritanas .

56

A segunda forma do mercantilismo e representada
pelo mercantilismo nacional, que se limitou a exercer
uma prote$ao sistematica das industrias de fato existen-
tes e nao criadas por monopolios.

Quase nenhuma das indiistrias criadas pelo mercan-
tilismo sobreviveu a epoca mercantilista. As cria^oes dos
Stuarts sucumbiram de igual modo aquelas dos Estados

56. Cf. Herm. Levy. Die Grundlagen des okonomischen Liberalismus in der
Geschichte der englischen Volkswirtschaft. Jena: 1912.

continental do Ocidente e as posteriores, da Russia. O
mercantilismo nacional tampouco constitui o ponto de
partida do desenvolvimento capitalista. Este ocorreu, no
inicio, paralelamente a politica fiscal-monopolista do
mercantilismo, e ocorreu de tal modo que uma camada
de empresarios, surgida independentemente do poder
estatal, ganhou, apos o colapso da politica fiscal-mono-

polista dos Stuarts no seculo xvm, o apoio sistematico

do parlamento. Foi a ultima vez que, nesse cenario, ar-

mou-se a luta entre o capitalismo irracional e o capitalis-

mo racional, ou seja, entre urn capitalismo orientado em
oportunidades fiscais, coloniais e monopolios estatais, e

um capitalismo orientado para oportunidades de mer-
cado procurados de maneira automatica, dentro do sis-

tema, em virtude do proprio desempenho comercial. O
ponto no qual os dois se chocaram foi o Banco da Ingla-

terra57
, fundado pelo escoces Paterson, um aventureiro

capitalista daqueles que os Stuarts ajudaram a criar com
as concessoes de monopolios .

58 Contudo, fazia parte do
banco, tambem, gente de negocio puritana. A ultima vez
que o banco descarrilara na dire^ao do capitalismo aven-
tureiro fora por ocasiao do negocio da South-Sea-Com-
pany. Mas desconsiderando este fato e observando-se a

evolu<^ao de seu comportamento de gestao, podemos ver

como, passo a passo, a influencia de Paterson e seus se-

melhantes foi diminuindo em favor da influencia dos so-

cios de categoria racional, todos direta ou indiretamente
de origem puritana ou influenciados pelo puritanismo.

57 Cf. acima p. 232s, 249s. [p. 31 da presente edi^ao. (N. do C.)]

58. Cf. S. Bannister. William Paterson. 2.ed. Londres: i860.

Mais um exemplo histbrico

do capitalismo racional ba-

seado na temperanpa e na

honestidade, tendo como
suportes historicos indivi-

duos protestantes.
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O mercantilism© tambem continuou desempenhan-

do o papel que se conhece na historia da teoria de eco-

nomia politica. Na Inglaterra, findou definitivamente

apenas com a realiza^ao do livre comercio, obra dos dis-

senters puritanos (Cobden e Bright) e sua alian^a com

interesses industriais que desde entao puderam prescin-

dir do apoio mercantilista.59

9. D desenvolvimento da mentalidade capitalista

E urn erro muito difundido considerar, entre as condi-

^oes para o desdobramento do capitalismo ocidental, o

crescimento populacional como o agente decisivo. Em

oposiqao a essa visao, Marx afirmou que toda epoca eco-

nomica teria suas proprias leis de desenvolvimento po-

pulacional, e esta frase, que em sentido tao geral nao e

correta, em nosso caso tern sua justificat^ao. O desenvol-

vimento da popula^ao ocidental teve seu maior progres-

so no periodo que vai do inicio do seculo xvm ate o fim

do seculo xix. Na mesma epoca, tambem a China expe-

rimentou um incremento populacional de intensidade

no minimo igual, crescendo de sessenta ou setenta mi-

lhoes a quatrocentos milhoes (tendo em conta exagera-

^oes inevitaveis), o que corresponde aproximadamente

ao crescimento no Ocidente. Apcsar disso, a evoluc^ao do

capitalismo na China nao so nao progrediu como tam-

59. Cf. A. Prentice. History of the Anti-corn-law league. 2 vol. Londres: 1853; A.

Mongredien. History of the free-trade movement in England. Londres: 1881: J.

Morley. Life of Richard Cobden. 3.ed. 2 vol. Londres: 1902; Palgrave, op. cil.
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bem recuou. Isso porque, la, o crescimento populacional

ocorreu em outras camadas sociais, diferentemente do

que aconteceu nas sociedades ocidentais. Em razao desse

crescimento, a China tornou-se um pais com multidoes

de pequenos agricultores; em contrapartida, do cresci-

mento de uma classe que correspondesse a nosso prole-

tariado so cabe falar na medida em que o mercado ex-

terior tornou possivel o uso de trabalhadores jornaleiros

chamados kuli - expressao originalmente indiana que

significa vizinho ou aparentado.60

Sem duvida, o crescimento populacional na Europa

contribuiu de modo geral para a genese do capitalismo,

uma vez que este, com um numero populacional mais

reduzido, nao teria encontrado a mao-de-obra necessa-

ria; mas o crescimento em si nao o fez surgir, em parte

alguma. E igual mente improcedente considerar, como
Sombart6

’ aponta, o afluxo de metais preciosos como
unica causa para a genese do capitalismo. Entretanto

e possivel que, numa situa^ao dada, a entrada de me-

tais preciosos provoque revolu^oes nos preqos (como
na Europa, desde 1530), e quando a esta situa^ao ainda

se acrescentam outras circunstancias favoraveis, como
a genese de um determinado modo de organiza^ao do

trabalho, o desenvolvimento desse processo pode ser

acelerado pela acumulacao de grandes reservas de di-

nheiro efetivo na mao de determinadas camadas sociais.

Contudo, o caso da India representa exemplo de que tal

60. G. Oppert. 7lie original inhabitants ofIndia. Londres: 1893. p. 131. Apud Kuli.

Handworterbuch vi3 .

61. W. Sombart. Der moderne Kapitalismus. i, 577SS.
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afluxo de metais preciosos, por si so, ainda nao produz
necessariamente o capitalismo. Para ali escoou, durante

o tempo do Imperio Romano, uma quantidade imensa
de metais preciosos - 25 milhoes de sestercios por ano
- em troca de mercadoria indiana. Esse afluxo, porem,
produziu um capitalismo comercial em medida muito

reduzida. A maior parte dos metais preciosos sumiu nos
tesouros dos rajas em vez de ser transformado em di-

nheiro efetivo e, como isso, ser utilizado para a criapao

de empreendimentos capitalistas. Isso mostra que, efe-

tivamente, importa o tipo de organizapao de trabalho,

com o qual coincide uma afluencia de metais preciosos.

Os metais preciosos das Americas, apos o descobrimen-

to, fluiram em primeira linha para a Espanha; mas ali

ocorreu, paralelamente com 0 afluxo desses metais, um
regresso do desenvolvimento capitalista. Por um lado,

aconteceu a repressao dos comuneros e a destruipao da
polftica comercial dos Grandes de Espanha; por outro

lado, a utilizapao dos metais preciosos para linalidades

de guerra. Assim, o fluxo dos metais preciosos passou
pela Espanha, quase nao afetada, e, em compensapao,

fecundou pafses que, desde o seculo xv, encontravam-se

num processo de transform atpio da condipao de traba-

lho a qual favoreceu a genese do capitalismo. 62

Portanto, nem o crescimento populacional, nem o

afluxo de metais preciosos geraram o capitalismo oci-

dental. A condipao externa para seu desenvolvimento

consiste, antes, 11a natureza geografica da Europa. Na
China e na India, dado o carater interiorano do trafego

62. Cf. M.
J. Bonn (acima p. 267, nota 1) [p. 57 da presente cdipao (N. do C.)]
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nessas regioes, os imensos custos do transporte forpo-

samente representaram um freio extraordinario para a

camada daqueles em condipoes de obter ganhos com o

comercio e que tinham a possibilidade de criar um sis-

tema laboral capitalista com base no capital mercantil.

Ja no Ocidente, o carater de mar interior do Mediter-

raneo e a abundancia de comunicapoes fluviais favore-

ceram um desenvolvimento contrario. Entretanto, tam-

bem esse fator nao deve ser superestimado. A cultura

da Antigiiidade foi uma cultura marcadamente costeira.

Ali, as possibilidades de trafego e transporte eram muito

favoraveis grapas as condipoes naturais do Mar Mediter-

raneo (em oposipao as aguas chinesas com seus tufoes),

e, nao obstante, nao surgiu nenhum capitalismo naquela

epoca. Na epoca moderna, o desenvolvimento capitalis-

ta e muito mais intenso em Florenpa do que em Genova

ou Veneza. O capitalismo nasceu nas cidades industriais

do interior, nao nas cidades de comercio mantimo do
Ocidente. Mais tarde, foi favorecido pela demanda de

guerra - nao pela demanda como tal, mas gramas a con-

figurapao particular dessa demanda vinculada as neces-

sidades especfficas dos exercitos ocidentais - e pela de-

manda de artigos de luxo (mas nao em todos os casos).

Este ultimo tipo de demanda, em muitas ocasioes, levou

a formas irracionais, como os pequenos ateliers na Fran-

ca e o assentamento forpado de trabalhadores em va-

rias cortes principescas alemas. O que ao final das con-

tas criou o capitalismo foi o empreendimento racional

permanente, a contabilidade racional, a tecnica racional,

mas tampouco foram esses fatores por si sos; mostrou-

se necessario o fator adicional da mentalidade racional.

Este ponto e decisivo para

o argumento de Weber so-

bre a singularidade do racio-

nalismo ocidental. Sem a in-

ternalizapao de um ethos da

mentalidade racional, nao

haveria capitalismo como o

conhecemos. No argumen-

to weberiano, essa racio-

nalizapao da condupao da

vida 6 produto da raciona-

lizapao religiosa ocidental,

que, muito especialmente

no protestantismo asc6tico,

elimina os vestlgios de ma-

gia de maneira crescenle e

interpreta o “caminho da sal-

vapao" religiosa como con-

tribuipao individual para 0

aumento da glbria divina

na Terra. Como essa con-

tribuipSo individual pas-

sa a ser interpretada, cada

vez mais, de modo econo-

mico, o "sinal da salvapao”

- como na versao calvinis-

ta do ascetismo - passa a

ser visto como produto do

acumulo de riquezas mate-

rials. Decisivo para a cons-

tituipao do ethos capitalis-

ta econdmico - o que nao

significa reduzir o impacto

desse “espirito” apenas b

atividade economica -60
fato de a acumulapao de ri-

quezas deixar de ter relapao

com as necessidades natu-

rais dos indivlduos. O vin-

culo da atividade economi-

ca com as necessidades in-

dividuals era a marca do tra-
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dicionalismo economico, an-

tes dominante em todas as

culturas e em todas as epo-

cas. Apenas no capitalismo

e que esse ethos passa a ter

uma orientagao para a acu-

mulagao ampliada como fim

em si. Se antes urn pesca-

dor, com apenas dois dias

de pescaria por semana, po-

dia alimentar a si e a fami-

lia, por que deveria trabalhar

mais? No capitalismo, as ne-

cessidades naturais deixam

de ser o critdrio da ativida-

de economica; a acumula-

gao crescente e ampliada,

rigorosamente sem limites,

passa a ser a regra. Essa ati-

tude de acumular riquezas

sem vinculo com necessi-

dades, uma atitude "irracio-

nal" se avaliada pela etica

econbmica do tradicionalis-

mo anterior, so pode ser ex-

plicada pelo peculiar cami-

nho da salvagfio protestan-

te ascetica. Trata-se de uma

ideia historicamente intidita

e servir& de estlmulo para o

comportamento pr&tico na

esfera economica moderna,

ao vincular o interesse ideal

na salvagSo com uma forma

de atividade economica que

percebe a acumulagao, en-

tendida como "sinal da sal-

vagao" eterna, como fim em

si mesma.

a racionaliza^ao da conduqao de vida, o ethos economi-

co racional .

63

No inicio de toda etica e das condiqoes economi-

cas dai resultantes esta, em toda parte, o tradicionalis-

mo, o sagrado da tradiqao, uma orientagao no modo de

agir, trabalhar e administrar herdado dos avoengos. Esse

modo tradicional do passado penetra profundamente no

presente. Na Silesia, por exemplo, ate ainda uma gera^ao

atras, teria sido inutil oferecer a um trabalhador rural

- que tinha de ceifar, em regime por tarefa, uma determi-

nada area de terra - a duplica^ao de pagamento, com a

inten^ao de aumentar seu rendimento de trabalho; nes-

se caso, ele simplesmente teria reduzido seu rendimento

pela metade porque so com essa metade poderia ganhar

o dobro do que ganhava antes. Essa incapacidade e indis-

posi<;ao, por principio, para sair dos costumes habituais,

e o motivo geral da manutenqao da tradiqao. Entretanto,

o tradicionalismo natural ainda pode experimental- uma
intensificaqao essencial em razao de duas circunstancias.

Primeiro, e possivel que se vinculem interesses materials

com a manutenqao da tradi^ao: na China, por exemplo,

quando se tentava mudar determinadas vias de trans-

pose ou passar a usar meios ou vias de transpose mais

racionais, isso ameaqava a receita de emolumentos de de-

terminados funcionarios; casos semelhantes ocorreram

na Idade Media ocidental e na Idade Moderna quando

da introduqao das vias ferreas. Tais interesses em emolu-

mentos por parte de funcionarios, senhores fundiarios,

comerciantes auxiliaram de modo decisivo o tradiciona-

63. Cf. M. Weber. Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie. 1, 30 ss.
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lismo a obstruir o desenvolvimento rumo a racionaliza-

^ao. Efeito ainda maior exerce a estereotipagem magica

do agir, 0 receio profundo de introduzir qualquer mu-

dan<;a na condu^ao habitual da vida por temer-se des-

vantagens magicas. Via de regra, esses temores encobrem

interesses de benesses; precondic^ao disso, no entanto, e a

cren^a bem expandida nos riscos magicos temidos .

64

Tais obstruqoes tradicionais nao sao quebradas pelo

impulso aquisitivo em si. A ideia de que nosso presente

racional ista e capitalista tern um impulso aquisitivo mais

forte do que outras epocas e um pensamento ingen uo.

Os sustentadores do capitalismo moderno nao estao ani-

mados por um impulso aquisitivo mais forte do que, por

exemplo, um comerciante oriental. Acontece, entretanto,

que 0 impulso aquisitivo desenfreado, como tal, apenas

produziu eventos irracionais e figuras como Cortez e Pi-

zarro, talvez seus representantes maximos, nao cogitan-

do, nem de longe, uma economia racional.

Se o impulso aquisitivo em si e um elemento uni-

versal, entao surge a pergunta sob quais condi^oes esse

impulso e legitimavel e racionalmente temperavel, de tal

modo que crie estruturas racionais como os empreendi-

mentos capitalistas.

Originariamente, ha duas atitudes diferentes com

relaqao a atividade aquisitiva que coexistem sem me-

diaqao: voltado para dentro, existe compromisso com a

tradi^ao, com uma rela<^ao piedosa com os consortes de

64. Cf. Fara China: Chen Haun Chang. The economic principles of Confucius and

his school. Nova York: 1911 [). M. Groot. Universismus. Berlim: 1918. caps. 12 e 13,

especialmente p. 374SS- - W.]
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tribo, estirpe ou familia, excluindo o exerdcio desenfrea-

do de atividades aquisitivas no interior do drcuio da-

queles que se sentem unidos pelos vinculos de piedade:

moial interna; e falta absoluta de freios para o impulso

aquisitivo nas relates voltadas para fora, em que todo
forasteiro e em prindpio inimigo e perante o qual nao
ha limites eticos: moral externa. Dai, a evolu^ao parte do
momento em que, por um lado, o comportamento cal-

culista penetra no interior das associates tradicionais e

la corroi as antigas relates piedosas. Logo que, dentro

de uma comunidade familiar, abre-se espaqo para o cal-

culo, nao se trabalhando mais de maneira estritamente

comunista (cf. p. 109-201), acaba a piedade simples e in-

genua e com ela a subordinate) do impulso aquisitivo.

Esse lado da evoluto manifestou-se em particular no
Ocidente. Ao mesmo tempo, ocorre uma moderato da
procura desenfreada por lucro, no processo da integra-

te do prindpio aquisitivo na economia interna. O re-

sultado e a economia regulada com uma determinada
margem de ato para o impulso aquisitivo.

Nos casos particulares, a evoluqao ocorre de modo
diversificado. Na Babilonia e na China, nao existiam li-

mites objetivos para o impulso aquisitivo fora do grupo
social, organizado de forma comunista ou cooperativista.

Apesar disso, ali nao se desenvolveu um capitalismo mo-
derno. Na India, somente existem limites as atividades

aquisitivas para as duas camadas superiores, os bramanes
e os rajputs. Os membros dessas castas nao podem exer-

cer determinadas profissoes. O bramane pode ser cozi-

nheiro de restaurante, porque so ele tern as maos puras;

mas, assim como acontece com o rajput, seria socialmen-
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te degradado se emprestasse dinheiro com cobranqa de

juros. Em contrapartida, na casta dos comerciantes isso e

permitido, e nela encontramos desenvolvida uma falta de

escrupnlo no comercio, em tal medida como nao ha com-

paraqao no mundo. A Antigiiidade, finalmente, so conhe-

cia limites legais de juros; a frase caveat emptor carac-

teriza a moral economica romana. Apesar disso, tambem

aqui nao se desenvolveu um capitalismo moderno.

Como conclusao, portanto, resulta o fato peculiar:

devem-se procurar os germes do capitalismo moderno

numa regiao onde oficialmente reinou uma teoria eco-

nomica diferente daquelas do Oriente e da Antigiiidade,

e que, com efeito, era hostil ao capital.

O ethos da moral economica da Igreja fica resumi-

do em seu juizo, provavelmente adotado do arianismo,

sobre o comerciante: homo mercator vix aut numquam

potest Deo placere66 -. ele bem pode agir sem pecado, mas

nunca agradar a Deus. Esta frase vigiu ate 0 seculo xv

e somente mais tarde procurou-se, em Floren<;a, sob a

pressao das mudanqas nas condites economicas, ate-

nua-la aos poucos. A profunda aversao da etica catoli-

ca e, depois, da luterana contra todo impulso capitalista

deve-se essencialmente ao receio da impessoalidade das

relates entre os contratantes comerciais dentro da eco-

nomia capitalista. E essa impessoalidade que subtrai de-

terminadas relates humanas a Igreja e a sua influencia

moralizante e que, assim, impede que sejam eticamente

65. “Acautele-se o comprador.” [N. do T.]

66. Corpus iuris canonici, Dist. lxxxviii, c. n do Decretum Gratiani, Pars i (se-

gundo Ps.-Chrysostomos, Super Mattheum) [cf. J.-P. Migne. Patrologiae cursus

completus, Series graeca, vol. 56 (Paris: 1862), 839. - W.]

Mais um exemplo do tema,

central para Max Weber, do

desenvolvimento da tempe-

ranpa e do ethos capitalis-

ta. A temperanpa protes-

tante fica a meio caminho

da dtica piedosa familiar do

tradicionalismo, por um lado,

e da rapacidade da relap&o,

sem limite etico, com estran-

geiros ou estranhos em ge-

ral. Esse meio termo facili-

ta, tamb6m, a prbpria disso-

lupao de uma dupla morali-

dade, tambbm tipica do tra-

dicionalismo, em questoes

economicas. Cria-se assim

uma dtica econdmica passi-

vel de generalizapao a todos

os individuos, sem os exces-

sos de protepao emocional

e afetiva, por um lado, e sem

a falta de escrupulo tipica da

busca do lucro sem freios,

por outro lado.
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A dificuldade a que Weber

se refere nesse contexto alu-

de ao extraordinario csforpo

requerido na consideraqao

da situaqao humana do “ou-

Iro" quando os proprios inte-

resses econdmicos (e todos

os interesses vitais ligados a

ele, como prestigio e rique-

za) estao em jogo. A “impes-

soalidade", aqui, se refere

precisamente & superapSo

dessa exigencia “humanita-

ria", que foi uma das causas

do desenvolvimento do ca-

pitalismo moderno.

regulamentadas e permeadas por ela. As relates entre

senhores e escravos podiam ser reguladas eticamente de

forma direta. Mas moralizar as relates entre o credor

hipotecario e o bem que responde pela hipoteca, ou en-

tre os endossados de uma letra de cambio, e extraordina-

riamente dificil, senao impossivel. 67 Como conseqiiencia

da atitude da Igreja, a etica economica medieval baseou-

se, excluindo o regateio do pre<;o e a livre concorrencia,

no principio do iustum pretium™, com a intent^ao de ga-

rantir a cada um a possibilidade de viver.

Nao cabe atribuir a responsabilidade pela quebra

desse ideario aos judeus, como propoe W. Sombart. 69

A posi^ao dos judeus durante a Idade Media pode ser

comparada sociologicamente aquela de uma casta in-

diana inserida num ambiente social restante sem castas:

constitui'am um povo de parias. No entanto, existe a di-

ferenqa de que, conforme os vatidnios da religiao india-

na, a ordem de castas possui vigencia eterna. Pela via da

reencarna<pk>, determinada por certo tempo e conforme

os meritos, o individuo pode avan^ar ate entrar no ceu,

mas sempre dentro da ordem de castas. Esta e eterna

e, portanto, aquele que tentasse desvincular-se de sua

casta se tornaria um reprobo, condenado ao inferno, as

entranhas de um cao. A profecia judaica, em contrapar-

tida, aponta que um dia ha de reinar a ordem de castas

invertida em rela^ao aquela do presente. Nesse tempo

67. Cf. Max Weber. Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie 1. 544; [idem,

Wirtschaft und Gesellschaft. 4.ed. p. 353. -W.]

68. “Fre^o juslo”. [N. do T.]

69. W. Sombart. Die Juden und das Wirtschaftsleben. Munique e Leipzig: 1911. 6.ed.

1928 [ref. a critica cf. M. Weber. Wirschaft und Gesellschaft. 4. ed. 368SS. - W.]
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presente, os judeus sao tachados de parias, seja por cas-

tigo pelos pecados de seus pais - segundo o Deutero-

Isaias -, seja para a salva^ao do mundo - pressuposto

para a atuaq:ao de Jesus de Nazare situa^ao da qual

seriam redimidos por uma revolu^ao social. Na Idade

Media, os judeus constitui'am um povo hospede; fica-

vam fora da sociedade burguesa e, dentre outras coisas,

nao eram admitidos entre os cidadaos de nenhuma so-

ciedade municipal, visto que nao podiam participar do

ritual da comunhao e, portanto, nem fazer parte da co~

niuratio. Nao foram o unico povo hospede (p. 176, 193).

Alem deles, estiveram na mesma condi^ao os caorsinos,

comerciantes cristaos que, como os judeus, praticavam

comercio de dinheiro, ocupavam a mesma posi^ao, fi-

cavam sob a prote^ao dos principes e, em troca de pa-

gamento de tributos, gozavam do direito de exercer co-

mercio de dinheiro.

Entretanto, o que diferenciou, de modo decisivo, os

judeus dos povos hospedes cristaos foi a impossibilidade

de manter cornmercium e conubium com os cristaos. Em
oposi^ao aos judeus - temerosos de que suas normas de

alimenta^ao pudessem nao ser observadas pelo anfitriao

-, os cristaos inicialmente nao hesitavam em aceitar a

hospitalidade judaica. Foi somente com os primeiros

lampejos do anti-semitismo medieval que dos sinodos

partiram exorta^oes aos fieis para nao se comportar in-

dignamente e nao aceitar convites dos judeus, os quais,

por sua vez, rejeitavam a hospitalidade dos cristaos. To-

talmente impossivel era o conubium com cristaos desde

Esdras e Neemias.

Esdras (538-457 a.C.)

e Neemias (c. 423 a.C.),

personagens biblicos aos

quais se atribui a auto-

ria do Livro de Esdras e do

Livro de Neemias do Antigo

Testamento.
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Por “capitalismo de pi-

rias" Wober entende o exer-

cicio do combrcio e das fi-

nanpas por judeus, per-

cebidos por ele como um

"povo piria", ou seja, um

povo “hbspede” - que nao

se confundia, por razdes re-

ligiosas e rituais, com o povo

local. Assim, nao estava su-

jeito as interdipoes que a

Igreja catolica impunha a

alividade economica.

Constitui outra razao para a posi^ao de parias dos ju-

deus a de que - embora existisse um artesanato judaico

e houvesse existido, dentro da Siria, uma cavalaria judai-

ca - nao houve lavradores entre eles, senao excepcional-

mente; isso porque o exerdcio da agricultura era quase

incompativel com as prescribes de seu rito. Fator deter-

minante para que, mais tarde, o foco da vida economica

dos judeus se concentrasse no comercio, e em particular

no comercio de dinheiro, foram, entao, razoes rituais (cf.

p. 176). A religiosidade judaica premiava o conhecimen-

to da Lei, e o estudo continuo desta podia ser coadunado

mais facilmente com o comercio de dinheiro. Acrescia

que a proibiqao de usura da Igreja interditava o comercio

de dinheiro, sendo este, por outro lado, imprescindfvel

- e os judeus nao estavam sujeitos a lei da Igreja. E, fi-

nalmente, manteve-se no judaismo o dualismo original-

mente universal entre a moral interna e a moral externa,

sendo decisiva a permissao de cobrar juros do forasteiro

que nao pertencia aos irmaos e aos consortes afetos. Des-

se dualismo resultou, ademais, a admissibilidade de ne-

gocios economicamente irracionais, sobretudo o arren-

damento de impostos e o financiamento, de todo tipo, do

Estado. Nesses negocios, os judeus alcan^aram um vir-

tuosismo no decorrer dos seculos que os tornou profis-

sionais e procurados. Contudo, isso constituiu capitalis-

mo de parias, nao capitalismo racional, como aquele que

surgiu no Ocidente. Por isso, dentre os criadores da or-

ganizaqao economica moderna, os grandes empresarios,

quase nao se encontram judeus. Esse tipo era de carater

cristao e apenas concebivel em solo cristao. O fabrican-

te judeu, em compensaqao, e um fenomeno moderno. O

fato de os judeus nao participarem da gera^ao do capita-

lismo nao podia ter sido diferente ja pela circunstancia

de eles se acharem fora das corporators de ofi'cio. Mas

tambem quase nunca conseguiram se manter paralela-

mente as corporates, nem onde dispunham, como na

Polonia, de um numeroso proletariado, passivel de ser

organizado como agentes de trabalhadores domesticos

ou como fabricantes. Finalmente, conforme evidencia o

Talmude, a etica judaica genuina e tradicionalismo espe-

cifico. O receio do judeu devoto contra quaisquer ino-

vaqoes e tao grande como o do membro de algum povo

natural sujeito a vinculos magicos.

Nao obstante, o judaismo teve importancia decisiva

para o capitalismo moderno na medida em que legou

para o cristianismo sua hostilidade a magia. A exceqao

do judaismo e do cristianismo e duas ou tres seitas orien-

tais (uma delas no Japao), nao ha nenhuma religiao de

carater expressamente hostil a magia. Provavelmente, tal

carater surgiu pelo fato de que aquilo que os israelitas en-

contraram em Canaa era a magia do deus da agricultura

Baal, enquanto Jeova era um deus dos vulcoes, dos terre-

motos e das pestilencias. A inimizade entre o sacerdocio

dos dois lados e a vitoria dos jeovistas desclassificou a

magia da fecundidade praticada pelos sacerdotes de Baal

e tachou-a com o estigma da desintegraqao e do ateismo.

Tornando possivel, mais tarde, o cristianismo e colocan-

do-o no caminho de uma religiao essencialmente alheia

a magia, o judaismo ao mesmo tempo realizou um gran-

de serviqo para a historia economica, pois o dominio da

magia fora do arnbito de vigencia do cristianismo repre-

sentou uma das obstruqoes mais graves para a racionali-

Para Weber, a infludnuln

do judaismo antigo nu lull

giosidade, e por extenaflo

em toda a cultura ooidori

tal, e imensa. Tanto a IdAln

de uma divindade pesaoul

e transcendente quanto n

Snfase posta no element!)

btico, e nSo na magia, aAo

pontos centrais que pen

sibilitaram um desenvolvi

mento unico no Ocidenlo,

ao contrario das civilizapOen

do Oriente. Para Webor, on

profetas judaicos libertarain

a humanidade do “jardim

magico” que ela havia hnbi

tado atd entao.
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' Discussao que esclare-

C0 a importfincia da supera-

gflo da magia para uma atitu-

de racional em lodas as es-

feras da vida e nao apenas

na esfera religiosa. A magia

londe a tornar labu e eter-

na loda agao ou pratica vista

como favoravel para a con-

quista de poderes sobrena-

lurais. Desse modo, cha-

se uma prisao de ferro que

afasta todo pensamento ou

prfitica inovadora, tida como

perturbadora da paz social

ou natural.

O modelo histbrico na

mente de Weber sao os

grandes profetas bticos do

judaismo antigo. Esses pro-

fetas, que quase sempre le-

vavam uma vida ascbtica,

apartada da comunidade ci-

tadina, lembravam constan-

tomente a seus contempor&-

neos a necessidade da obe-

diencia unicamente & pala-

vra e aos mandamentos (em

oposigao ao ritualismo ma-

gico) de Jeov&. Jeremias, o

profeta preferido de Weber,

e com o qual ele se identifi-

cava pessoalmente, encar-

na esse arqublipo. Morando

em uma caverna, no deserto,

Jeremias era o tipo do pro-

feta da maldigao, ameagan-

do seus contemporSneos de

comportamento lasso, inclu-

sive o rei Salomao e sua cor-

te - amiga de excessos -

com a vinganga divina que

nao tardaria.

COMF.NTADOS

zaqao da vida economica. Magia significa estereotipagem

da tecnica e da gestao economica. Quando se pretendeu

iniciar na China a constrnqao de ferrovias e fabricas, en-

trou-se em conflito com a geomancia. Esta exigia que, na

implantaqao das construqoes, era preciso respeitar mon-

tanhas, florestas, rios e tumulos. Caso contrario, contur-

bar-se-ia a paz dos espirilos .

70 Nao e diferente a relaqao

das castas, na India, para com o capitalismo. Qualquer

tecnica nova empregada pelo indiano significa a perda

da casta e o ingresso em outra, imediatamente inferior.

Como ele acred ila na transmigraqao da alma, isso signi-

fica que deve ser relegado em suas chances de purificaqao

ate a reencarnaqao seguinte. Portanto, dificilmente ace-

dera a tal proposta. Acresce que, pelo contato, toda casta

torna a outra mais impura. Isso tern como conseqiiencia

o fato de os trabalhadores que nao podem trocar entre si

um recipiente de agua tambem nao poderem trabalhar

na mesma sala de fabrica. Apenas nos tempos presentes,

apos ocupa^ao quase secular pelos ingleses, foi posslvel

eliminar esse impedimento. Todavia nao foi possivel ao

capitalismo gerar-se num grupo economico em tal me-

dida sujeito a vlnculos inagicos.

A fim de romper com a magia e impor a racionali-

za^ao da conduc^ao de vida, em todos os tempos apenas

existiu um meio: grandes profecias racionais. Entretanto,

70. Contudo, quando os mandarins se deram conta das chances de Jucro que se

lhes ofereciam, cssas dificuldades de repenle foram superavcis: hoje sao os prin-

cipals acionistas das ferrovias. Isso evidencia que nenhuma convicgao etico-reli-

giosa consegue impedir por rnuito tempo a entrada do capitalismo, quando este

fica esperando, plenamente armado, diante das portas. Mas 0 fato de que seja ca-

paz de atropelar barreiras magicas ainda nao comprova que pudesse ter nascido

num terreno onde a magia desempenha um papel de tamanha importancia.
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nem toda profecia destroi seu poder; mas e possivel que

um profeta legitimado mediante milagres e outros meios

rompa com as sagradas ordens tradicionais. Profecias

produziram o desencantamento do mundo e, com isso,

criaram tambem o fundamento para a ciencia moder-

na, as tecnicas modernas e o capitalismo. Na China, falta

uma profecia autoctone. Quando as houve, provicram de

fora, como tambem Lao-Tse e o taoismo. Em contraparti-

da, a India conhece uma religiao redentora; em oposiqao

a China, houve ali grandes profecias. Eram contudo pro-

fecias exemplares, isto e, o profeta indiano tipico, como

Buda, decerto tambem vive a vida, que leva a redenqao,

como exemplo para todos. Nao se considera, porem, o

enviado de um deus que prescreve tal vida obrigatoria-

mente, e sim que apenas quern almejar a redenqao como

meta livremente escolhida devera viver essa vida. Entre-

tanto, pode-se tambem recusar a redenqao, visto que nao

e o desejo de todos entrar no Nirvana apos a morte, e

somente filosofos no sentido mais proprio sao capazes,

devido ao tedio do mundo, de realizar a decisao estoica

de nao participar da vida comum. Como conseqiiencia,

a profecia indiana ganhou significancia imediata apenas

para as camadas intelectuais. Seus adeptos passaram a

morar nas florestas e tornaram-se monges. Para a mas-

sa, no entanto, o surgimento da seita budista significava

algo completamente diferente, a saber, a possibilidade da

adoraqao de santos. Agora havia santos tidos por mila-

grosos, os quais eram bem alimentados para recompen-

sar tal caridade com a garantia de uma reencarnaqao em

condiqoes melhores ou com riquezas, uma vida longa e

bens semelhantes e, portanto, deste mundo. Assim, o bu-
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O conceito de "desencan-

tamenlo do mundo" e fun-

damental para a visao de

Weber do racionalismo oci-

dental. Na verdade, 0 termo

alemao 6 Enlzauberung, que

significa "desmagicizagao" e

nao desencantamento. Para

Weber, a crescente raciona-

lizagao do mundo - a par-

lir do fato de que as antigas

crengas e usos rituais e con-

vencionais perdem forga de

convencimento e eficbcia -

permite compreender tan-

to a percepg§o do mundo

quanto a agSo humana den-

Iro dele de modo radical-

mente diferente. O "mun-

do desencantado" 6 0 mun-

do sem significados fixados

tradicionalmente e tornados

eternos pela superstigSo

de carbter mbgico. A ciSn-

cia, com sua caracterlstica

de “duvida metodica", por

exemplo, s6 pode se desen-

volver no mundo desencan-

tado e secularizado.
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dismo, em sua forma pura, ficou restrito a uma camada

restrita de monges. O leigo nao deparava com nenhu-

ma instruqao etica conforme a qual pudesse e devesse

conduzir sua vida; pois o budismo tambem possuia um
decalogo, porem, a diferen^a do judaico, nao continha

mandamentos obrigatorios, apenas recomenda^oes. O
resultado mais importante foi e continuou sendo a sus-

tenta^ao fisica dos monges. Uma religiosidade desse tipo

jamais conseguiria suplantar a magia, mas no maximo

por outra em seu lugar.

O judaismo e o cristianismo guardam oposi^ao a

religiao redentora e ascetica da India e sua falta de for^a

sobre as massas porque desde o inicio foram religioes

plebeias e continuaram sendo, conforme sua vontade.

A luta da antiga Igreja contra os gnosticos nao foi ou-

tra senao contra a aristocracia dos intelectuais, como

conhecem-na todas as religioes asiaticas, para impedir

que se apoderassem da dire^ao da Igreja. Essa luta tor-

nou-se decisiva para a a^ao do cristianismo sobre as

massas e para que, nesse processo, fosse sufocada nas

massas a magia, na maior medida possivel. Ate hoje,

entretanto, nao se conseguiu supera-la completamente;

ela, porem, foi rebaixada a algo nao-sagrado, diabolico.

Encontramos o germe desse comportamento relaciona-

do a magia ja na etica judaica antiga. Esta possui varios

pontos de afinidade, como se nos apresentam nas cole-

(^oes de sentenqas e nos chamados textos profeticos dos

egipcios. As prescribes mais excelsas da etica egipcia,

porem, resultavam inuteis no momento em que se con-

siderava possivel, colocando um escaravelho na regiao

do cora^ao de um morto, torna-lo capaz de mentir com
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exito para o juiz dos mortos, ocultar-lhe os pecados co-

metidos e assim chegar ao paraiso. A etica judaica nao

conhece tais subterfugios sofisticos, e o cristianismo os

conhece tampouco. Contudo, este ultimo sublimou, no

banquete sagrado da comunhao, a magia em Sacramen-

to; mas nao proporcionou a seus confessos tais meios

para eludir o juizo dos mortos, como o fez a religiao

egipcia. Cabe advertir em geral que, ao desejar estudar

a influencia de uma religiao sobre a vida, e preciso dis-

tinguir entre sua doutrina oficial e o tipo de compor-

tamento factual que ela premia 71
, talvez contra sua pro-

pria inten^ao, e ademais entre o virtuosismo religioso de

superdotados e a religiosidade das massas. Para a vida

cotidiana, virtuosismos religiosos apenas exercem uma

fun^ao como ideal exemplar; suas exigencias sao exi-

gences maximas, todavia sem valor determinante para

a etica cotidiana. A rela^ao entre as duas religiosidades

varia nas diversas religioes. Dentro do catolicismo, ha

entre ambas uma rela<;ao peculiar, uma vez que as exi-

gencias do virtuosismo religioso figuram como consilia

evangelica junto das obligates dos laicos. O cristao ca-

balmente perfeito e o inonge; mas suas capacidades nao

sao exigidas de todo mundo, embora determinadas vir-

tudes suas, em medida atenuada, continuem exempla-

res para a vida cotidiana. A vantagem dessa rela<;ao con-

siste na nao-ruptura da etica, como no budismo. Ainda

assim, a distin^ao entre uma etica monacal e uma etica

das massas significava que os individuos de maior va-

71. (Cf. M. Weber, Gesammelte Aufsatzezur Religionssoziologie 1, 163/64, 165 nola

3, 173 nota 1, 176s nota 234/35. - W.]
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lor religioso se separavam do mundo para formar uma
comunidade particular.

O fato de o cristianismo nao constituir um caso iso-

lado em rela^ao a esse fenomeno, mas que reaparece fre-

qiientemente na historia das religioes, permite ponde-

rar a importancia enorme do ascetismo. Este significa

a realizaqao de uma determinada atitude metodica de

vida. Nesse sentido, o ascetismo teve atua^ao em toda

parte. O Tibete e um exemplo dos desempenhos tremen-

dos que uma condu^ao de vida metodica, determinada

pelo ascetismo, e capaz de produzir. O pais parece con-

denado pela natureza a ser um deserto eterno; contu-

do, uma comunidade de ascetas sem familia construiu as

obras colossais de Lhasa e promoveu a penetraqao reli-

giosa do pais com as doutrinas do budismo. A Idade Me-

dia ocidental apresenta um fenomeno analogo. Naquela

epoca, o monge foi o primeiro tipo de homem a seguir

uma vida racional, esfor^ando-se metodicamente, e com
meios racionais, para alcanqar uma meta, o Alem. Ape-

nas para ele havia o repique dos sinos, apenas para ele

as horas do dia eram divididas em fun^ao das oraches.

A economia das comunidades monacais era a economia

racional. Foram os monges os responsaveis por fornecer,

em parte, os funcionarios na alta Idade Media: o pocler

do doge de Veneza desmoronou quando a Controversia

da Investidura o privou da possibilidade de valer-sc dos

clerigos para empreendimentos ultramarinos. A condu-

$ao racional da vida ficou, no entanto, restrita aos circu-

los monacais. O movimento franciscano tentou, com a

institui^ao dos terciarios, estende-la tambem aos laicos;

mas tais tentativas esbarraram no instituto da confissao.

Com sua ordem de penitencias e confissoes, a Igreja do-

mesticou a Europa medieval. A possibilidade de alijar-se

por via da confissao, consentindo em obrigar-se a certas

ai^oes punitivas, significou para o homem medieval um

alivio da consciencia culposa e do sentimento de pecado

que as normas eticas da Igreja haviam provocado. Desse

modo, rompeu-se de fato a unidade e o rigor da condu-

$ao metodica de vida. A Igreja, conhecedora da natureza

humana, nem pressupunha que o individuo tivesse uma

personalidade etica de constituiqao coerente e homoge-

nea. Admitia, sim, como fato comprovado, que, apesar de

advertencias do confessor e por muito severas que fos-

sem as penitencias, o homem voltaria a falhar eticamen-

te. A Igreja, portanto, derramou a luz de sua misericordia

sobre justos e injustos.

Foi a Reforma a responsavel por romper de modo

decisivo com esse sistema. Ja a suspensao dos consilia

evangelica (p. 310), realizada pela Reforma luterana, sig-

nificou a aboliqao da etica dupla, da distinqao entre uma

moral obrigatoria para todos e outra, especificamente

vantajosa, para virtuosos. Com isso, findou o ascetismo

extramundano. Os caracteres rigorosamente religiosos,

que ate entao haviam ingressado nos mosteiros, a par-

tir daquele momento precisaram desenvolver o mesmo

desempenho dentro do mundo. Para esse ascetismo in-

Iramundano, as denomina^oes asceticas do protestantis-

mo criaram a etica adequada. O celibato nao era exigi-

do; o matrimonio, apenas um instituto para a procriac^ao

racional. Nao se recomenda a pobreza, mas a aquisi^ao

de riquezas tampouco deve induzir a fruiqoes irrefleti-

das. Por isso, e perfeitamente pertinente a asser^ao de
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Sebastian Franck (c.

1499-1542), um dos mais

populares escritores da

Reforma, opunha-se a todo

sistema cristao submeti-

do a regras eclesicisticas.

Anunciava o surgimento de

uma Igreja espiritual, gover-

nada pela palavra de Deus,

sem rituais como cerim&nias

e sacramentos.

COMENTADOS

Sebastian Franck, resumindo o sentido da Reforma com

as seguintes palavras: “Voce acha que escapou do mos-

teiro: agora cada um tem de ser monge o resto de sua

vida”. O alcance dessa reformula^ao do conceito de asce-

se pode ser rastreado nos paises classicos da religiosida-

de protestante-ascetica ate a atualidade. Manifesta-se, em
particular, na importancia das denomina^oes religiosas

na America do Norte. Embora Estado e Igreja estejam

separados, ainda ate ha quinze ou vinte anos72 nao exis-

tia banqueiro ou medico que, ao desejar estabelecer-se

num local ou travar contatos, nao fosse indagado sobre

a comunidade religiosa a qual estava afiliado. Conforme

sua resposta, as expectativas eram boas ou ruins, pois a

admissao nas seitas efetuava-se somente apos avalia^ao

rigorosa do comportamento etico. A afilia^ao a seita que

desconhecia a distin<;ao judaica entre moral externa e

moral interna era garantia para a honestidade e a con-

fiabilidade profissionais e estas, por sua vez, para o su-

cesso. Dai o principio: “Honesty is the best policy ’ e dai a

repeti^ao incessante, entre quaeres, batistas e metodistas,

da sentence empirica com que Deus bendiz os seus: “Os

impios nao confiam uns nos outros em seus passos; diri-

gem-se a nos quando querem fazer negocios; a piedade

e o caminho mais seguro para a riqueza”. Isso nao e, em
absolute, um cant, mas uma confluencia de religiosidade

com consequencias originalmente por ela desconheci-

das e nao-intencionadas.

A aquisi^ao das riquezas devidas a piedade levou,

no entanto, a um dilema semelhante aquele enfrenta-

72. 1900-1905 [W.]
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do reiteradamente pelos mosteiros medievais: quando a

corpora^ao religiosa produzia riqueza, esta ocasionava

a decadencia daquela, fazendo necessaria sua restaura-

<;ao. O calvinismo tentou se esquivar dessa dificuldade

mediante a ideia de que o ser humano apenas seria ad-

mi nistrador daquilo que fosse dadiva de Deus; este cen-

surava a frui<;ao prazerosa, porem nao admitia a fuga do

mundo, considerando a participapao nos esfor^os por

sua domina^ao racional tarefa religiosa de cada pessoa.

Desse ideario provem nossa atual palavra “voca^ao” co-

nhecida somente nos idiomas influenciados pela tradu-

<;ao protestante da Biblia .
73 Nessa palavra manifesta-se a

valorizaqte das atividades aquisitivas capitalistas, exerci-

das em base racional, como cumprimento de uma tarefa,

conforme a vontade de Deus. Em ultima instancia, resi-

dia tambem nesse ponto a razao da oposi^ao entre pu-

ritanos e Stuarts. Embora ambos possuissem orienta^ao

capitalista, sintomaticamente, para o puritano, o judeu

representava a essencia do abominavel, pois participa-

va de negocios irracionais e ilegais como usura de guer-

ra, arrendamento de impostos e cargos publicos etc., do

mesmo modo que os favoritos das cortes .

74

Esse cunho peculiar do conceito professional propor-

cionou ao empresario moderno, em primeiro lugar, uma
consciencia moral fabulosamente tranqiiila e, alem disso,

trabalhadores igualmente dispostos a trabalhar, ofere-

73. Cf. M. Weber. Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie 1. 63ss, 98ss, i63ss,

207SS.

74. “Com as ressalvas sempre inevitaveis, essa oposii;ao podera ser formulada de

tal modo que 0 capitalismo judaico era um capitalismo especulativo de parias; o

puritano, em compensacao, organizacao burguesa do trabalho.” M. Weber, idem,

181s, nota 2, no final.
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A nopao de “vocapao", in

cluida na tradupao alemfl,

feita por Lutero, da B/blia,

6 fundamental para a com

preensao do carater sagra-

do que reveste o trabalho na

tradipao protestante. A par-

tir dessa re-significapao lu-

terana, que parece nao exis-

tir no texto original, o traba-

lho na Terra passa a ser en-

carado como “chamado divi-

no", como as palavras ingle-

sa calling e alema Berufung

reproduzem com fidelidade,

adquirindo uma aura sagra-

da. Assim, o trabalho, antes

percebido como humilhante

e indigno, coisa de servos

e gente sem valor, passa a

significar a maneira por ex-

celSncia de cumpriros man-

damentos divinos na Terra.

O impacto dessa iddia no

processo social, no senti-

do de equalizapao das con-

dipoes sociais, a partir da

valorizapSo dal decorrente

dos individuos - indepen-

dentemente de classes so-

ciais e do offcio ao qual se

dedicam - nao 6 nada des-

prezivel, O reconhecimento

social e a auto-estima indivi-

dual passam a estar ligados

diretamente ao trabalho (e

ao desempenho diferencial

nele), explicando sua extra-

ordinari relevancia no mun-

do moderno.
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cendo-lhes - como recompensa por sua dedicaqao asce-

tica a profissao e seu consentimento em ser usados sem
escrupulos pelo capitalismo - a expectativa de ganhar
a bem-aventuranqa eterna, a qual, em tempos em que a

disciplina eclesiastica controlava a vida inteira mini grau
por nos atualmente inconcebfvel, representava uma rea-

lidade bem distinta daquela que vivemos hoje em dia.

Tambem a Igreja catolica e a luterana conheciam e exer-

citavam disciplina eclesiastica. Mas nas comunidades as-

ceticas protestantes a admissao a comunidade de comu-
nhao dependia da integridade etica; esta, por sua vez, era

identificada com a honestidade nos negocios profissio-

nais, e ninguem perguntava pelos conteudos da fe. Em
nenhuma outra Igreja ou religiao deu-se uma organiza-
qao de tal modo poderosa e inconscientemente sofisti-

cada para a cria^ao de individuos capitalistas - perante
ela apequena-se tudo o que tambem fez o Renascimen-
lo para o capitalismo. Seus artistas ocuparam-se de pro-
blemas tecnicos e foram experimentadores de primeira
categoria. Saindo dos campos da arte e da mineraqao, o
expei imento toi adotado nas ciencias. Todavia, como vi-

sao de mundo, o Renascimento determinou, em ampla
medida, a politica dos principes, e nao chegou a transfor-

mai a alma das pessoas como o fizeram as inovaqoes da
Refoima. Quase todas as descobertas cientificas do secu-
lo xvi, e ainda no comedo do seculo xvii, originaram-se
sobre o fundo do catolicismo: Copernico era catolico,

ao passo que Lutero e Melanchton guardavam uma atitu-

de negativa em relaqao as suas descobertas. Vale dizer,

de modo geral, que nao cabe identificar, sem mais, pro-
gi esso cientiiico e protestantismo. E verdade que a Igreja
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catolica obstruiu por momentos o progresso cientifico,

mas tambem as seitas asceticas do protestantismo nao

quiseram saber muito de ciencia pura, exceto nos casos

em que esta ajudava a suprir as necessidades reais do

cotidiano. Em compensa^ao, e um merito especifico do

protestantismo ter colocado a ciencia a serviqo da tecni-

ca c da gestao economical 5

A raiz religiosa da humanidade economica moderna

extinguiu-se. Atualmente, o conceito de profissao esta

no mundo como um caput mortuum

J

b A religiosidade

ascetica foi sulistituida por uma atitude realista-pessi-

mista perante o mundo e o homem, expressa, por exem-

pt, na Fdbula das abelhas, de Mandeville, defendendo

que tambem vicios privados podem circunstancialmen-

te resultar em vantagem para o conjunto da sociedade.

Com o recuo total de todos os residuos do pathos religio-

so - originalmente tremendo - das seitas, foi o otimismo

do Iluminismo que, acreditando na harmonia dos inte-

resses, assumiu a heran^a do ascetismo protestante no

ambito da mentalidade economica; conduziu as a^oes

dos principes, estadistas e escritores do final do seculo

xvin e do comedo do seculo xix. O ethos economico ge-

rou-se na base do ideal ascetico; mais tarde loi despoja-

do de seu sentido religioso. Isso acarretou conseqiiencias

graves. Foi possivel a classe operaria resignar-se com sua

sorte enquanto se podia prometer-lhe a bem-aventuran-

75. Cf. tambem E. Troeltsch. Die Soziallehren der christlichen Kirchen und

Gruppen. Tubingen: 1912 (reiinpressao 1919)’ Oos autores que se opoem a opi-

niaode Max Weber sobre a significancia do calvinismo, menciona-se L. Brentano.

Die Anfange des modernen Kapitalismus. Munique: 191b. p. H7ss> e G. Brodnitz.

Englische Wirtschaftsgeschichte 1, 282SS.

76. “Cabell morta”. (N. do T.]

Esse tema e muito signi-

ficative para a avaliagao de

Max Weber acerca do mun-

do secular e moderno. A

ideia referida aqui alude b

substituigao do fundamento

ideal e espiritual que movia

a atividade econdmica nos

principios do capitalismo,

em favor de uma orientagao

material e baseada em inte-

resses concretos que, com

a consolidagao do capitalis-

mo e do mercado competi-

tive, passa a ser a chave e

0 niicleo da atividade eco-

ndmica. Nao existe mais a

necessidade de nenhuma

motivagao ideal, como era

0 caso do capitalismo inci-

piente, uma vez que os estl-

mulos empiricos do mercado

(o dinheiro e o prestigio so-

cial associado a sua posse)

passam a se impor a todas

as pessoas, independente-

mente de voligao. Tanto o

consumo quanto a produ-

gdo de mercadorias passam

a exigir, agora, uma completa

imersao na busca incessan-

te por lucro e dinheiro, sem

nenhuma relagao com valo-

res, religiosos ou nao.

o
O

CD

:d

Bernard de Mandeville

(1670-1733), medico ale-

mao, escreveu a Fibula

dan abelhas, cujo subtltu-

lo “Vicios privados, benefi-

cios publicos" e famoso ain-

da hoje. Na fabula, ele conta

como vicios privados (inveja,

luxuria, avareza etc.) levam a

beneficios publicos ao esti-

mular a iniciativa pessoal.
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Weber refere-se ao uso

generalizado do ferro, metal

comparativamente abundan-

te e resistente, como materia-

prima principal para a fabri-

capao de maquinas, equipa-

mentos e bens de consumo.

S COMEN TADOS

<r
a eterna. Eliminada tal solu<;ao, tiveram de resultar daf,

apenas por esta causa, as tensoes dentro da sociedade,

as quais, desde entao, continuam crescendo. Com essa

situa^ao, a evolu^ao alcanqou o momento entre o final

do capitalismo nascente e 0 infcio da Era do Ferro, no
seculo xix.
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Max Weber: pensador fundamental

M ax Weber nasceu em Erfurt1 em 21 de abril de 1864.

Diplomou-se em direito, mas tambem fez os cur-

sos de historia, economia e filosofia. Em 1893, casou-se

com Marianne Weber, sua companheira e confidente du-

rante toda a vida. Depois do casamento, o casal mudou-

se para Berlim, onde Weber iniciou uma carreira pro-

missora como professor. No outono de 1894 ele aceitou

a catedra de economia de Friburgo e em 1896 foi para a

Universidade de Heidelberg, onde teve intensa vida so-

cial e intelectual, da qual participavam alguns dos mais

eminentes pensadores da epoca - como Ernst Troeltsch,

Georg Jelinnek, Georg Simmel e Gyorg Lukacs.

Depois da morte do pai, em 1897 - ocorrida apos

uma seria discussao, na qual Weber defendia a mae con-

tra o que considerava posi^oes injustas do pai - ele pas-

sou a sofrer, o resto da vida, de uma enfermidade psiqui-

ca que o levava amiiide a depressao e a insonia. Sua vida

passou a ser dividida entre crises severas de depressao e

trabalho intelectual frenetico. As licences remuneradas

da Universidade de Heidelberg e uma heran^a familiar

i. Onde hoje se localiza o Max Weber Kolleg, centro internacional de estudos da

obra weberiana, fundado por Wolfgang Schluchter.
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possibilitaram-lhe concludes materials para o trabalho intelectual. Muito ativo,
Webei escreveu alguns dos classicos mais importantes do seculo xx, como A
etica protestante e o espirito do capitalismo, Economia e sociedade, o conjunto
de textos sobre metodologia nas ciencias sociais e os estudos sobre A etica eco-
ndmica das grandes religioes mundiais. Em 1919 ele aceitou um convite da Uni-
versidade de Munique e foi para la, onde deu aulas e palestras, cujas anota^oes
seriam publicadas, apos sua morte, sob o titulo Historia geral da economia

, da
qual este texto e o capitulo 4. Weber morreu em junho de 1920, em consequen-
cia de pneumonia aguda.

Seus estudos serviram como fundamento para a institucionalizaqao da so-
ciologia como area do conhecimento. Sua atividade politica incluiu acompa-
nhar de pcrto a conturbada vida politica da Russia entre 1905 e 1917, elaborando
analises que resistem ao tempo. A situa<?ao da Alemanha, derrotada e humi-
Ihada no primeiro pos-guerra, levou-o a refletir sobre as condi^oes gerais da
moderna democracia de massas, que entao se constituia. Em 1904, uma visita
aos Estados Unidos ajudou-o a perceber o sentido empresarial que a politica de
massas estimulava e, de certo modo, exigia. Seus estudos de conjuntura politi-

ca foram a base para uma nova maneira de perceber a politica moderna. Suas
ideias sao o fundamento das novas teorias do seculo xx, como as da Escola de
Frankfurt, do sociologo frances Pierre Bourdieu e do sociologo e filosofo ale-
mao Jurgen Habermas.
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provieram os fatores que garantiram o

surgimento do capitalismo: a apropria-

gao dos meios materials de produgao, a

liberdade de mercado, a tbcnica mecani-

zada, o direito, o trabalho livre, a comercia-

lizagao da economia. Numa aula brilhante

de erudigao e rigor informativo, Weber

analisa detidamente todos esses aspec-

tos para entender como o mundo e e por

que e assim. Sua interpretagao e de tal

modo importante e atual que nao existe

nas ciencias sociais um unico pensador

moderno significativo que nao seja influen-

ciado por ela em certa medida.

Neste volume da colegao Ensaios

Comentados, Jesse Souza, doutor em

sociologia pela Universidade de Heidel-

berg (Alemanha) e professor titular de

sociologia da Universidade Federal de

Juiz de Fora, comenta o brilhante texto

de Max Weber, que tern nova e otima tra-

dugao de Rainer Domschke, doutor em

letras romanicas pela Universidade de

Mainz (Alemanha).


